
 

 

Przedstawiamy Państwu piątą 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: BUSKO ZDRÓJ GNIEZNO JASTARNIA KOŁOBRZEG MALBORK 

Ile miejsc parkingowych 
funkcjonuje w ramach 

SPPN? 

W ramach Strefy Płatnego 
Parkowania na terenie 

miasta Busko-Zdrój 
funkcjonuje 307 miejsc 

parkingowych. 

1233 1010 w sezonie ( 15.06 – 
15.09 ) 

Około 1150 miejsc 250 

Jaki przychód 
wygenerowała SPPN w 

ubiegłym roku? Jaką 
część przychodu stanowią 

opłaty dodatkowe? 

W 2019 r. SPP 
wygenerowała dochód w 
wysokości 485 495,22 zł, z 

czego 40 184,11 zł 
stanowi opłata 

dodatkowa. 

2 651 637,06 zł Przychód 329.199,36 zł 
Opłaty dodatkowe 
stanowiły 11,85% 

Przychód za rok 2019 
ogółem: 3 502 295,39 zł z 
tego opłaty dodatkowe 

stanowiły 13,4%. 

250400 zł, w tym 
dodatkowe 30600 zł 

Ile parkomatów 
funkcjonuje w ramach 

SPPN? Czy są urządzenia z 
funkcją wpisywania 

numeru rejestracyjnego? 
Jakie są dopuszczalne 

formy płatności? 

W ramach SPP 
funkcjonuje 8 

parkomatów, które nie 
mają możliwości wpisania 
numeru rejestracyjnego. 

Opłaty za czas postoju 
uiszcza się poprzez 

wykupienie kart 
parkingowych w 

parkometrach oraz w 

W rejonie SPP funkcjonują 
64 parkomaty. 4 z nich 

wyposażone są w funkcję 
wpisywania numerów 

rejestracyjnych. Obecnie 
formami płatności są: 

zakup biletu w 
parkomacie gotówką, 
płatność za pomocą 
aplikacji mobilnych. 

55 
nie 

gotówka, karta płatnicza, 
aplikacja mobilna. 

Strefa A: 38 szt., strefa B: 
30 szt. Łącznie 68 sztuk. 

Nie praktykujemy w SPPN 
funkcji wpisywania 

rejestracji pojazdu. Formy 
płatności: monetami, 

Kołobrzeską Kartą 
Miejską, kartą bankową, 

płatności mobilne 
telefonem komórkowym. 

12, bez tej funkcji; 
gotówka, aplikacje 



oznakowanych punktach 
sprzedaży. 

Czy w SPPN funkcjonują 
abonamenty dla 

mieszkańców? Jakie są 
ceny i warunki ich 

uzyskania? 

W części SPP funkcjonują 
abonamenty dla 

mieszkańców 
zameldowanym na pobyt 

stały lub czasowy w 
granicach SPP. Opłaty za 
czas postoju, mieszkańcy 

uiszczają poprzez 
wykupienie 

identyfikatorów, należy 
przez to rozumieć 

dokument w formie karty 
zawierający numer 
seryjny oraz numer 

rejestracyjny pojazdu 
samochodowego, 

oznaczenie ulicy, na której 
dany pojazd 

samochodowy może 
zostać zaparkowany oraz 
termin ważności /dzień, 

miesiąc, rok/. 
Identyfikator przysługuje 
wyłącznie mieszkańcom 

zameldowanym na pobyt 
stały lub czasowy w 

granicach 
SPP,upoważniający do 

nieograniczonego czasu 
parkowania na 

wyznaczonej ulicy, za 
który należy uiścić opłatę 

zryczałtowaną w 
wysokości 60 zł/miesiąc 

(za kolejnych 30 dni). 
Identyfikator przysługuje 

W SPP można dokonać 
zakupu identyfikatorów 

dla mieszkańców. 
Identyfikator mieszkańca 

SPP z podstrefy A 
obowiązujący w 
podstrefie A i B, 

miesięczna opłata za 
pierwszy pojazd 20,00 zł, 
na drugi pojazd 40,00 zł. 
Identyfikator mieszkańca 

SPP z podstrefy B 
obowiązujący w 

podstrefie B, miesięczna 
stawka za pierwszy pojazd 
20,00 zł, na drugi pojazd 

40,00 zł. 
Identyfikator mieszkańca 

SPP z podstrefy C 
obowiązujący w 

podstrefie B, miesięczna 
stawka na pierwszy pojazd 

20,00 zł, na drugi pojazd 
40,00 zł. 

tak 
20,00 zł za sezon ( 15.06 – 

15.09 ) dla stałych 
mieszkańców gminy. 

1 abonament na 1 
nieruchomość 
zamieszkałą, 

zameldowanie lub 
potwierdzenie wniesienia 
opłaty tytułem podatku 

od nieruchomości. 

Tak, w SPPN funkcjonuje 
abonament mieszkańca. 

Uprawnienie do 
wykupienia i korzystania z 

takiego abonamentu 
posiada właściciel 

pojazdu, na którego 
została wydana 

Kołobrzeska Karta 
Mieszkańca, ustanowiona 

odrębną uchwałą Rady 
Miasta Kołobrzeg. Do 

korzystania z programu 
Kołobrzeskiej Karty 

Mieszkańca uprawniona 
jest każda osoba, która 

spełnia co najmniej jeden 
z poniższych warunków: 

1) jest zameldowana 
na pobyt stały na 

terenie Miasta 
2) zamieszkuje na 

terenie Miasta i 
rozlicza podatek 
dochodowy od 

osób fizycznych w 
Urzędzie 

Skarbowym w 
Kołobrzegu ze 
wskazaniem 
Miasta jako 

miejsca swego 
zamieszkania, bez 
względu na to, czy 

osoba ta osiąga 
dochód. 

Nie 



wyłącznie na pojazd 
samochodowy o 

dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t. 

Abonament 30-dniowy 
kosztuje 60,00 zł, 180-

dniowy kosztuje 340,00 zł 
a 360-dniowy 660,00 zł. 

Czy w SPPN funkcjonują 
przywileje dla osób 

prowadzących działalność 
gospodarczą? 

Podmiotom 
gospodarczym, 

legitymującym się 
prawem do lokalu w 

obszarze SPP, w którym 
prowadzą działalność 

gospodarczą, mogą być 
wydane miesięczne, 
półroczne lub roczne 

abonamenty z bonifikatą 
10%. Bonifikata ta 

przysługuje wyłącznie na 
pojazdy stanowiące 

własność danego 
podmiotu gospodarczego, 
po złożeniu przez osobę 
upoważnioną pisemnego 

wniosku oraz 
przedstawienie do wglądu 

prawa do lokalu w SPP, 
dowodów rejestracyjnych 

oraz dokumentów 
potwierdzających 

prowadzenie działalności 
w tym lokalu: 1) firma 

zatrudniająca do 10 
pracowników - na jeden 

abonament, 2) firma 
zatrudniająca do 30 

pracowników - na dwa 
abonamenty 

Tak, istnieje możliwość 
zakupu miesięcznego 

abonamentu 
pracowniczego. 

Abonament pracowniczy z 
nr rejestracyjnym pojazdu 

obowiązujący w 
podstrefie B – miesięczna 

stawka 100,00 zł. 

tak 
200,00 zł za sezon ( 15.06 

– 15.09 ) 
1 abonament na 1 

podmiot. 

Nie Nie 

Jak procentowo 
kształtuje się podział na 

płatności dokonywane za 

- BILON – 70% 
DOKUMENTY – 15% 

APLIKACJE – 15% 

Abonament 22,36% 
Bilon 65,42% 

Karty płatnicze 8,31% 

Abonament – 4,33% 
Bilon, gotówka – 86,65% 

Karta Miejska – 0,3% 

Gotówka – 98% 
aplikacja – 2% 



parkowanie (abonament, 
bilon, karta, aplikacja)? 

Aplikacje mobilne 3,91% Karta bankowa – 4,51% 
Aplikacja – 4,21% 

Jaka jest częstotliwość i 
forma kontroli 

(urządzenie kontrolerskie 
z użyciem transmisji 
danych, urządzenie 

kontrolerskie z użyciem 
SMS, aplikacja mobilna 

od dostawcy aplikacji do 
wnoszenia opłat, sms z 

numerem rejestracyjnym 
wysyłany z urządzenia 

kontrolera…)? 

Kontrolę w zakresie 
zgodności parkowania z 

przepisami ustawy Prawo 
o ruchu drogowym 

prowadzą Straż Miejska w 
ramach swoich 
kompetencji. 

Regularna kontrola 
płatności w godzinach 
obowiązywania SPP. 

Urządzenia kontrolerskie z 
użyciem transmisji 

danych, aplikacja mobilna 
od dostawcy aplikacji do 

wnoszenia opłat. 

kontrolerzy SPP, 
brak danych. 

- Na bieżąco parkingowy 

Czy istnieją plany 
poszerzenia SPPN? 

W chwili obecnej nie ma 
planów rozszerzenia SPP. 

W chwili obecnej nie. 
Rozszerzenie SPP w 

Gnieźnie miało miejsce w 
2019 roku. 

Nie Tak. Jest to uzależnione 
od przebudowy i 
przeprowadzenia 

remontów istniejących 
dróg oraz dostosowania 
ich do przekształcenia w 

SPPN. 

Nie 

Jakie opłaty obowiązują 
obecnie w SPPN? 

Opłata za każdą 
rozpoczętą godzinę 
postoju wynosi 2 zł. 

Podstrefa A (czerwona) 
1) minimalna opłata 

za ¼ h: 1,00 zł 
2) za pierwszą 

godzinę: 3,60 zł 
3) za drugą godzinę: 

4,00 zł 
4) za trzecią godzinę: 

4,50 zł 
5) za czwartą i każdą 

następną: 3,60 zł 
Podstrefa B (żółta) 
1) minimalna opłata 

za ¼ h: 0,50 zł 

2) za pierwszą 

godzinę: 2,20 zł 

3) za drugą godzinę: 

Do 30 minut – 1,00 zł 
Do jednej godziny i za 

każda kolejną rozpoczętą 
godzinę  – 3,00 zł 

Zryczałtowana dzienna 
opłata 30,00 zł. 

Opłata za pierwsze pół 
godziny postoju w strefie 
A: 2,00 zł w strefie B: 1,50 

zł. Opłata za pierwszą 
godzinę postoju w strefie 

A: 3,90 zł, w strefie B: 2,50 
zł. Opłata za drugą 

godzinę postoju w strefie 
A: 4,60 zł, w strefie B: 3,00 

zł. Opłata za trzecią 
godzinę postoju w strefie 

A: 5,50 zł, w strefie B: 3,60 
zł. Opłata za czwartą i 

każdą następną godzinę 
postoju w strefie A: 3,90 

zł, w strefie B: 2,50 zł. 

50 gr. za pół godz. I każda 
następna godz. 1 zł 



2,60 zł 

4) za trzecią godzinę: 

3,10 zł 

5) za czwartą i każdą 

następną: 2,20 zł 

Podstrefa C (zielona) 
Obowiązują wyłącznie 
opłaty jednorazowe z 

podaniem nr 
rejestracyjnego pojazdu 

oraz ograniczenie czasowe 
postoju pojazdu max do 

2h 
1) minimalna opłata 

za ¼ h: 0,30 zł 

2) za pierwszą 

godzinę: 1,40 zł 

3) za drugą godzinę: 

1,60 zł 

Czy obecny poziom opłat 
uznają Państwo za 

wystarczający z punktu 
widzenia odpowiedniej 

rotacji aut w SPPN? 

Obecny poziom opłat jest 
wystarczający z punktu 
widzenia odpowiedniej 

rotacji aut w SPP. 

Tak Tak Trudno powiedzieć. 
Jesteśmy po zmianie 

Uchwały, która 
wprowadziła nowe cenniki 

z dniem 18 maja 2020 r. 
po wznowieniu działania 
SPPN związanej z COVID-

19. W strefę A 
ograniczono znaczenie 

możliwość wjazdu 
turystom. 

Nie 

Czy widzą Państwo 
konieczność 

wprowadzenia opłat w 
SPPN w weekendy? 

Nie widzimy konieczności 
wprowadzania opłat w 

weekendy. 

- Tak Tak. Są miejsca 
szczególnie odwiedzane w 

naszym mieście ze 
względu na turystyczny 

charakter miasta bez 

Tak 



względu na dzień tygodnia 
i tam byłaby potrzeba 
wprowadzenia rotacji 

pojazdów (okolice portu 
pasażerskiego oraz 
jachtowego, latarni 
morskiej, smażalni, 

parków i miejsc 
handlowych). 

 

 

 

 

PYTANIE: MIELNO SOPOT USTKA ZAMOŚĆ 

Ile miejsc parkingowych 
funkcjonuje w ramach SPPN? 

Ok. 560 miejsc 2200 miejsc Ok. 825 I SPP: 329 miejsc 
II SPP: 58 miejsc 

Jaki przychód wygenerowała 
SPPN w ubiegłym roku? Jaką 

część przychodu stanowią 
opłaty dodatkowe? 

Ok. 253,5 tys. zł; opłaty 
dodatkowe stanowią ok. 1,3% 

4 143 972,33 zł, w tym 271 
095,84 zł opłaty dodatkowe. 

Przychód 703 077,34 zł 
W tym opłaty dodatkowe 

81 166,63 zł 

582 254,15 w tym opłata 
dodatkowa 6,21% 

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

rejestracyjnego? Jakie są 
dopuszczalne formy płatności? 

24 szt. (2019 r.); nie ma 
urządzeń z funkcją wpisywania 

nr rejestracyjnego; forma 
płatności: gotówka 

114 parkomatów bez funkcji 
wpisywania numeru 

rejestracyjnego. Płatność 
bilonem. 

51 parkomatów, funkcja 
wpisywania numeru. 

Formy płatności: gotówka w 
parkomacie, karta płatnicza, 

aplikacja mobilna. 

8 parkomatów z funkcją 
wpisywania numeru 

rejestracyjnego. Płatność 
bilonem i kartą. 

Czy w SPPN funkcjonują 
abonamenty dla mieszkańców? 

Jakie są ceny i warunki ich 
uzyskania? 

Tak. Cena (2019 r.): 60 
zł/miesiąc w strefie A, 37,50 

zł/miesiąc w strefie B. 
Warunkiem jest zamieszkiwanie 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
parkingu w strefie. 

Mieszkańcy podstref mogą 
wykupić, na jeden pojazd, 

abonament w wysokości: 5 zł 
mies./30 dni. Przysługuje on 
osobom posiadającym tytuł 

prawny do pojazdu 
uwidoczniony w dowodzie 

rejestracyjnym, umowie 
kredytu/leasingu oraz 

Abonament przysługuje 
mieszkańcowi SPP będącemu 

właścicielem pojazdu, 
współwłaścicielem pojazdu lub 

użytkownikiem pojazdu na 
podstawie odpłatnej czynności 

cywilno-prawnej lub umowy 
użyczenia zawartej w formie 
aktu notarialnego, której jest 

Koszt abonamentu dla 
mieszkańca: 24 zł rocznie. 
Warunkiem jest prawo do 

pojazdu i lokalu leżącego w 
obszarze SPP. 



jednocześnie zameldowanym na 
pobyt stały lub czasowy w SPP 

lub płacącym podatek 
dochodowy w Sopocie i 
zamieszkującym w SPP. 

stroną. Abonament dotyczy 
jednego pojazdu o masie 
całkowitej do 3,5 t. Osoba 

ubiegająca się o wykupienie 
abonamentu musi być 

zameldowana na pobyt stały lub 
czasowy, bądź prowadzić 

działalność gospodarczą w 
obszarze danej strefy oraz 

nieruchomościach 
przylegających do jej granic. 

Czy w SPPN funkcjonują 
przywileje dla osób 

prowadzących działalność 
gospodarczą? 

Nie Nie Tak. 
- Miesięczny abonament na 

miejscu postojowym 
ogólnodostępnym z możliwością 

parkowania przy danej ulicy: 
150 zł 

- Miesięczny abonament na 
miejscu postojowym 

ogólnodostępnym z możliwością 
parkowania w obszarze całej 

SPP: 300 zł 

Tak 

Jak procentowo kształtuje się 
podział na płatności 

dokonywane za parkowanie 
(abonament, bilon, karta, 

aplikacja)? 

Bilon – 95,6% 
Abonament – 3,1% 

Bilon: 77% 
Aplikacje: 18,5% 

Abonamenty: 4,5% 

Parkomaty: 82,54% 
Abonamenty: 3,79% 

Karta płatnicza: 2,74% 
Aplikacja mobilna: 3,29% 

Abonament: 6,42% 
Bilon: 92,31% 
Karta: 1,27% 

Jaka jest częstotliwość i forma 
kontroli (urządzenie 

kontrolerskie z użyciem 
transmisji danych, urządzenie 
kontrolerskie z użyciem SMS, 

aplikacja mobilna od dostawcy 
aplikacji do wnoszenia opłat, 

sms z numerem rejestracyjnym 
wysyłany z urządzenia 

kontrolera…)? 

Kontrole codzienne naoczne Opłaty, uiszczone poprzez 
aplikacje, są sprawdzane przez 

urządzenie kontrolerskie z 
użyciem transmisji danych 

każdorazowo przed 
wystawieniem zawiadomienia. 

Kontrolerzy posiadający 
urządzenia kontrolerskie z 
użyciem transmisji danych. 
Pełna kontrola w godzinach 

funkcjonowania SPP. 

Kontrola codzienna w godzinach 
9-18 z użyciem urządzenia z 

transmisją danych. 

Czy istnieją plany poszerzenia - Nie Nie Tak 



SPPN? 

Jakie opłaty obowiązują 
obecnie w SPPN? 

Strefa A: pierwsza godzina 
parkowania: 3,80 zł, druga: 4,50 

zł, trzecia: 5,40 zł, czwarta i 
następne: 3,80 zł. 

Strefa B: pierwsza godzina: 2,60 
zł, druga: 3,00 zł, trzecia: 3,50 zł, 

czwarta i następne: 2,60 zł 

Opłaty jednorazowe: 
opłata minimalna – 0,50 zł 
pierwsza godzina – 3,30 zł 

druga godzina 3,90 zł 
trzecia godzina – 4,60 zł 

 
Abonamenty ogólnodostępne: 

1 mies./30 dni – 350 zł 
2 mies./60 dni – 700 zł 

3 mies./ 90 dni – 1 000 zł 

- za parkowanie do 30 minut: 
1,00 zł 

- za pierwszą godzinę: 3,00 zł 
- za drugą godzinę: 3,50 zł 

- za trzecią: 4,00 zł 
- za każdą kolejną: 3,00 zł 

- opłata dzienna za jeden dzień 
parkowania: 30,00 zł 

I SPP: 
- 3,00 zł 
- 3,50 zł 
- 4,00 zł 
II SPP: 

- 1,00 zł 
- 1,20 zł 
- 1,40 zł 

Czy obecny poziom opłat 
uznają Państwo za 

wystarczający z punktu 
widzenia odpowiedniej rotacji 

aut w SPPN? 

Opłaty winny być w naszej 
ocenie nieco wyższe – tak, aby 

zmniejszyć dysproporcje w 
zwykłej strefie i strefie 

śródmiejskiej 

Nie Nie Tak 

Czy widzą Państwo konieczność 
wprowadzenia opłat w SPPN w 

weekendy? 

Tak – z uwagi na wczasowy 
charakter miejscowości i 

największy ruch pojazdów 
podczas weekendów. 

Tak Tak 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 

 


