Przedstawiamy Państwu czwartą 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:

CHORZÓW

ELBLĄG

GRUDZIĄDZ

TARNÓW

Ile miejsc parkingowych funkcjonuje
w ramach SPPN?

Około 1.300 miejsc postojowych

1200

W ramach SPPN
funkcjonuje 1141
stanowisk postojowych

2 200

Jaki przychód wygenerowała SPPN w
ubiegłym roku?

2.550.000 zł

-

1709058 złotych 21/100
gr

3 503 842,80 PLN

Ile parkomatów funkcjonuje w
ramach SPPN? Czy są urządzenia z
funkcją wpisywania numeru
rejestracyjnego?

97 parkomatów (46
parkomatów MBS i 51
parkomatów ŚKUP – Śląska
Karta Usług Publicznych)
Parkomaty MBS nie posiadają
funkcji wpisywania numeru
rejestracyjnego, natomiast
parkomaty ŚKUP posiadają
funkcjonalność wpisywania

57; nie

W ramach SPPN
funkcjonuje 40
parkometrów. Urządzenia
te posiadają funkcję
wpisywania numeru
rejestracyjnego

83 szt
Część Tak

numeru rejestracyjnego.
Czy w SPPN funkcjonują abonamenty
dla mieszkańców? Jakie są ceny i
warunki ich uzyskania?

Funkcjonują abonamenty dla
mieszkańców w cenie 200
zł/rok. Abonament może
uzyskać każda osoba
zameldowana w strefie i będąca
właścicielem lub
współwłaścicielem lub będąca
użytkownikiem pojazdu na
podstawie umowy (leasingu,
użyczenia itp.) Na podstawie
abonamentu można parkować
w całej SPP.

Tak; bezpłatne – warunek
zameldowania stałego lub
czasowego na terenie SPP

W SPP w Grudziądzu
funkcjonują abonamenty
dla mieszkańców. Osoba
ubiegająca się o taki
abonament winna
posiadać meldunek w
granicach SPP oraz być
właścicielem bądź
leasingobiorcą pojazdu.

Tak
Dwa abonamenty na jednego
mieszkańca który musi
posiadać pojazd na własność,
leasing, kredyt. Koszt to 12
zł/ rok

Czy w SPPN funkcjonują przywileje
dla osób prowadzących działalność
gospodarczą?

Nie

Abonament typu G dla
firm i ich pracowników
(cena nieco niższa niż dla
standardowego
abonamentu; „G” ważny
tylko we wskazanym
sektorze)

W SPPN funkcjonują
abonamenty dla osób
zatrudnionych bądź
prowadzących działalność
gospodarczą w granicach
SPP

NIE

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

Bilon – 63,5 %
Karta (Parkingowa Karta
Płatnicza i ŚKUP) – 1 %
Abonament dla mieszkańców –
4%
Mobilne płatności –2,5 %
Opłaty dodatkowe -29 %

75% - opłaty wnoszone w
parkomacie (bilon i
Elbląska Karta Miejska)
3,5 % aplikacje mobilne
15% - abonamenty
6,5% - opłaty dodatkowe

Bilon 73,8 %,
Abonamenty 13,3 %,
Aplikacje 4,8 %, Karty 8,1
%

80% bilon, 10 % abonament,
8 % karta, 2 % aplikacje

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

Nie

nie

Nie ma planów
poszerzenia SPPN

Tak

Tak

Nie we wszystkich
miejscach

Rozważana jest zmiana
stawek za parkowanie

NIE

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

Nie

Nie we wszystkich
miejscach

Nie ma konieczności
wprowadzenia opłat w
SPPN w weekendy lub w
godzinach nocnych

Tak

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

