Przedstawiamy Państwu trzecią część ankiety przeprowadzonej wśród samorządów, której celem jest przekazanie kluczowych informacji związanych z
miejskimi strefami płatnego parkowania. Zadane pytania dotyczą zarówno konkretnych ilości (miejsc parkingowych, parkomatów) jak i obowiązujących w
ramach stref przywilejów (dla mieszkańców, przedsiębiorców) czy planów na przyszłość w zakresie poszerzania strefy i zmiany opłat.

PYTANIE:

BIELSKO
BIAŁA

BYTOM

GORZÓW
WLK.

OLSZTYN

Ile miejsc
parkingowych
funkcjonuje w ramach
SPPN?
Jaki przychód
wygenerowała SPPN
w ubiegłym roku?
Ile parkomatów
funkcjonuje w ramach
SPPN? Czy są
urządzenia z funkcją
wpisywania numeru
rejestracyjnego?

1001

1050

945

2400

Czy w SPPN

2 614 740,50 zł

1.432.108,37
zł

1 687 877,81 zł

3 testowe
(opłaty
pobierane są
głównie przez
inkasentów)

74/TAK

45 sztuk;
urządzenia bez
funkcji
wpisywania
numeru
rejestracyjnego

Tak. Cena

TAK/

Abonament za

3.802.456,71 zł (bez
tytułów wykonawczych)
(dane za 2018 rok)
112 sztuk, bez opcji
wpisania numeru
rejestracyjnego

TAK, opłata 50 zł/rok;

RUDA
ŚLĄSKA

RYBNIK

TYCHY

ZIELONA GÓRA

254

659

Ok. 1750

475759,77

2 648 010,49

19

Łącznie jest 57
parkomatów, w
tym 12 z funkcją
wpisywania
numeru
rejestracyjnego.

Tak, Karta

Mieszkańcy SPP

W mieście
nie
funkcjonuje
strefa
82 089,30 zł
płatnego
parkowania
i według
12
informacji
parkomatów;
Urzędu
brak urządzeń
Miasta nie
z funkcją
ma obecnie
wpisywania
planów jej
numeru
utworzenia. rejestracyjnego
NIE

funkcjonują
abonamenty dla
mieszkańców? Jakie
są ceny i warunki ich
uzyskania?

abonamentu to
50 zł/rok
parkowanie dla
warunek: meldunek
100 zł rocznie. Zameldowanie mieszkańców
stały lub czasowy pod
Przysługuje on
na terenie
SPP:
adresem mieszczącym
osobom
SPP, pojazd
- 1- miesięczny się w obszarze SPP oraz
zameldowanym
musi być
- 20,00 zł
własność/współwłasność
stale lub
własnością
- 1- roczny –
pojazdu (w tym leasing,
czasowo w SPP, wnioskodawcy
120,00 zł
potwierdzona
które posiadają lub użyczony
Abonament za
notarialnie umowa
prawo do
na podstawie parkowanie dla
użyczenia)
dysponowania
umowy
mieszkańców
pojazdem.
leasingowej
SPP
przysługuje
wyłącznie dla
pojazdu o
rzeczywistej
masie
całkowitej do
2,5 ton.
Osoba
zamieszkała w
granicach SPP
może posiadać
jeden
abonament dla
mieszkańca.
Osoby
zamieszkałe
pod jednym
adresem mogą
otrzymać
maksymalnie
dwa
abonamenty

mieszkańca na
parkują
pierwszy
bezpłatnie na
pojazd:
podstawie karty
abonament
mieszkańca
miesięcznystrefy
15,00zł,
upoważniającej
kwartalnydo parkowania
40,00zł,
pojazdu
półrocznysamochodowego
75,00zł ,roczny
na ulicy, przy
-140,00zł.
której
Karta
zameldowany
mieszkańca na jest mieszkaniec
drugi pojazd:
strefy albo do
abonament
niej najbliższej.
miesięczny20,00zł,
kwartalny50,00zł,
półroczny80,00zł,
roczny150,00zł.
Warunkiem
uzyskania jest
zameldowanie
na pobyt stały,
tymczasowy,
wynajmowanie
mieszkania w
granicach SPP
na podstawie
złożonego

Czy w SPPN
funkcjonują
przywileje dla osób
prowadzących
działalność
gospodarczą?

Tak. W formie
abonamentu w
cenie 14 zł
miesięcznie.

Jak procentowo
kształtuje się podział
na płatności
dokonywane za
parkowanie
(abonament, bilon,
karta, aplikacja)?

Przychód bez
upomnień i
kosztów
upomnień:
1 862 756
(100%).
Abonament:
6,6%
Bilon: 89,7%
Karta płatnicza
(testowe
parkomaty):
1,4%
Aplikacja: 2,3%
NIE

Czy istnieją obecnie
plany poszerzenia
SPPN?

TAK,
abonament
przedsiębiorcy
(dla osób
prowadzących
działalność
gospodarczą
na terenie SPP
koszt 100 zł/
miesiąc
Abonament
7,31 %, bilon +
karta ŚKUP
82,80 %,
aplikacja
mobilna
4,69%

TAK

dla mieszkańca
na użytkowane
przez siebie
pojazdy.
NIE

wniosku.

NIE

NIE

TAK

NIE

Bilon – 83%
Abonamenty –
9%
Aplikacje – 9%

Abonamenty 28%
Bilon 68%
Aplikacja 3,5%
Karta miejska 0,5%

Bilon – 87 %
Karta – 13 %

ABONAMENT14%,
BILON80%,
KARTA
ŚKUP1%,
APLIKACJA 5%

Płatności kartą –
0,51%
Bilon w
parkomatach –
81,79%
Abonament –
13,55%
Aplikacja na
telefon – 4,15%

TAK

NIE

NIE

NIE

Są propozycje,
lecz brak
konkretnych
projektów
uchwał.

Czy obecny poziom
opłat uznają Państwo
za wystarczający z
punktu widzenia
odpowiedniej rotacji
aut w SPPN?

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

Czy widzą Państwo
konieczność
wprowadzenia opłat
w SPPN w weekendy
lub w godzinach
nocnych?

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Polska Organizacja Branży Parkingowej zrzesza firmy działające na rzecz tego sektora: operatorów parkingów, dostawców systemów oraz przedsiębiorstwa
świadczące usługi techniczne, doradcze i prawnicze. Jest organizacją niezależną, reprezentującą branżę wobec instytucji administracji państwowej,
samorządów i opinii publicznej. Organizacja jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia European Parking Association.

Kontakt:
Polska Organizacja Branży Parkingowej
ul. Św. Barbary 4 lok 2
00-686 Warszawa
+48 22 629 59 44
biuro@pobp.org.pl
j.puzynski@pobp.org.pl

