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POCZĄTKI 

Krakowskiej Strefy Płatnego Parkowania



30 lat Strefy Ograniczonego Postoju w Krakowie 

Początek 1 października 1988 r. - Decyzją Rady Narodowej Miasta Krakowa utworzono trzy strefy:

✓ ruchu pieszego – strefa A

✓ ruchu ograniczonego – strefa B

✓ ograniczonego postoju – strefa C

Pomimo, że od przełomowego roku 1988 minęło już przeszło 30 lat, co do zasady, wprowadzone wówczas 

rozwiązania obowiązują do dziś. Działania te przyniosły wymierne korzyści przyczyniając się do:

✓ spadku liczby pojazdów wjeżdżających w obszar Starego Miasta, 

✓ ograniczenia ruchu na odcinkach I obwodnicy objętych uspokojeniem

✓ zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarach, których zmiany dotyczyły





Dowód wniesienia opłaty

Dowodem wniesienia opłaty upoważniającym do postoju w strefie
ograniczonego postoju była prawidłowo skasowana „karta postojowa”.

Skasowanie karty następowało przez trwałe skreślenie odpowiednio miesiąca,
godziny, minut rozpoczęcia postoju oraz określenie roku. Przy dłuższym czasie
postoju należało użyć kilku kart, zaznaczając na każdej następnej czas
wygaśnięcia ważności poprzedniej karty.





Krakowska Strefa Płatnego Parkowania

DZISIAJ



Powołanie Spółki

Uchwałą Nr XCIV/1392/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa powołała
jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzoną pod firmą Miejska
Infrastruktura Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy
o charakterze użyteczności publicznej, polegających na :

✓ p ro w a d ze n i u s t r e f y p ł a t n e g o p a r ko w a n i a ,

✓ r e a l i za c j a p ro g ra m u p a r k i n g o w e g o .

Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego gminy, w tym zakres uprawnień,
obowiązków i wynagrodzenie Spółki określa umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą
Miejską Kraków a Spółką.



Największa strefa płatnego parkowania w Kraju

Ostatni raz granice strefy zostały zmienione 1 czerwca 2015 r. Od
tego czasu krakowska strefa płatnego parkowania jest nie tylko
najstarszą ale również największą w kraju. Jej obszar podzielony
został na piętnaście (15) wydzielonych obszarów oznaczonych
literą „P”, której przyporządkowano odpowiednią cyfrę.





Metody poboru opłat



Pierwsze urządzenia do poboru opłat
stanęły w roku 2009 w „strefie P1.

Wcześniej opłat dokonywano za
pomocą kart postojowych
nabywanych w kioskach lub
bezpośrednio u osób dokonujących
kontroli.

PARKOMETR



W celu podnoszenia standardu i jakości świadczonych usług warto ulepszać
dotychczas oferowane produkty.

Abonamenty cechuje spójna, atrakcyjna i przejrzysta forma graficzna,
wyróżnia je duży hologram zawierający indywidualnie zaprojektowany dla
każdego rodzaju abonamentu piktogram, który odwzorowuje
charakterystyczne dla przeznaczenia abonamentu cechy. Abonamenty
wyposażone zostały także w nowe, lepsze zabezpieczenia.

Od 8 stycznia 2018 r. jedyną dostępną formą jest abonament elektroniczny.

Abonament, czy jedyną formą powinna być wersja papierowa?



Mieszkańca strefy

Osoby niepełnosprawnej (P)

Ogólnodostępne (P)

Mikroprzedsiębiorcy (M)

Instytucjonalny

Z napędem elektrycznym (E)

Rewers taki sam dla wszystkich rodzajów abonamentów



Sklep Internetowy eAbonamenty

Wybrane funkcje (cechy) platformy internetowej

o Przyjazny interfejs

o Wysoki poziom bezpieczeństwa

o Podpowiadanie ulic

o Przypomnienie o zbliżającym się terminie ważności abonamentu

o Wersja dla użytkowników urządzeń mobilnych

Ideą przewodnią jaka przyświecała wdrożeniu tej usługi było zaoferowanie użytkownikowi strefy

możliwości zakupu abonamentu bez konieczności wizyty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP).

Wydawanie abonamentów internetowych pozwoliło na zaoszczędzenie czasu jaki pracownicy Spółki

poświęcali dotychczas na obsługę klienta i wydanie abonamentu tradycyjnego.





„Można Inaczej”
aplikacje instalowane na urządzeniach przenośnych





PRAWO MIEJSCOWE
Zmiany w uchwale ustalającej SPP



✓ Wykreślenie z katalogu posiadanego tytułu do pojazdu punktu mówiącego o ”innej umowie

cywilnoprawnej”.

✓ Abonament postojowy „Mieszkańca” wprowadzenie warunku zgodnie, z którym:

➢ Możliwe jest nabycie tylko jednego abonamentu tego typu,

➢ Adres zamieszkania widniejący w dowodzie rejestracyjnym musi być zgodny z adresem

zameldowania,

➢ Przysługuje on jedynie osobom ”rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych

w Krakowie”.

✓ Zmiana zasad wydawania abonamentu postojowego typu N dla „Osoby niepełnosprawnej” poprzez:

➢ Uzależnienie wydania abonamentu od posiadania ważnej karty parkingowej, a nie jak dotychczas

orzeczenia o posiadanym odpowiednim stopniu niepełnosprawności,

➢ Ograniczenie czasu na jaki wydawany jest abonament na okres nie dłuższy niż ważności karty

parkingowej.

Abonamenty postojowe



Podstawą numer rejestracyjny pojazdu

✓ Doprecyzowanie obowiązku wprowadzania nr rejestracyjnego pojazdu, który będzie

dotyczył wszystkich form płatności, które taką funkcję posiadają.

✓ Doprecyzowanie przypadków, w których uznaje się że postój jest równoznaczny

z nieuiszczeniem opłaty.

✓ Doprecyzowanie, że abonament postojowy wydawany jest wyłącznie na numer

rejestracyjny pojazdu co jest równoznaczne z likwidacją abonamentu na okaziciela,

a tym samym brakiem konieczności wydawania w papierowej wersji abonamentów

postojowych wszystkich typów.



Pozostałe zmiany

✓ Zerowe stawki opłat dla pojazdów zaparkowanych przez honorowych dawców krwi

wyłącznie w czasie oddawani krwi (lub jej składników) na specjalnie wyznaczonych

do tego miejscach.

✓ Podział podstrefy P1 na cztery niezależne obszary P1 I, P1 II, P1 III i P1 IV.





EFEKTY
Wprowadzonych zmian



Kategoria styczeń - wrzesień 2016 r. styczeń - wrzesień 2017 r. styczeń - wrzesień 2018 r.

Zmiana 

2017-2018

[%]

Zawiadomienia 153 379 182 307 140 994 -22%

Upomnienia 94 484 113 754 68 945 -39%

Abonamenty w tym: 55 648 52 764 36 123 -29%

* Ogólnodostępny - - - -
- jednodniowy 611 653 994 53%

- tygodniowy 205 168 260 55%

-miesięczny 11 895 12 372 12 996 7%

* Mieszkańca strefy 36 456 33 693 17 029 -47%

* Osoby niepełnosprawnej 3 633 2 966 1 886 -34%

* Mikroprzedsiębiorcy (…) 2 459 2 611 2 341 -9%

* Instytucji sektora finansów publicznych (…) 96 63 59 -3%

* Z napędem elektrycznym lub hybrydowym 132 193 311 64%

Korespondencja w tym: 21 761 28 535 24 056 -14%

* Reklamacje - - 10 912 -
Parkometry 978 978 978 0%

Obsługiwane miejsca postojowe 21 579 21 579 18 689 -13%



Kategoria Rok 2016 Rok 2017 styczeń - sierpień 2017 styczeń - sierpień 2018
Różnica 

2017-2018

Zmiana 

[%}

Abonamenty 10 106 660,43 zł 10 553 803,99 zł 7 230 596,56 zł 6 819 987,97 zł -410 608,59 zł -6%

Parkometry 27 069 667,65 zł 26 202 162,13 zł 18 033 470,20 zł 16 977 546,55 zł -1 055 923,65 zł
1%

Aplikacje mobilne 3 434 214,00 zł 6 229 571,17 zł 3 908 731,97 zł 5 221 910,67 zł 1 313 178,70 zł

Zawiadomienia 3 292 405,86 zł 3 972 007,39 zł 2 684 670,43 zł 2 229 838,67 zł -454 831,76 zł -17%

Upomnienia 5 278 277,56 zł 5 292 023,79 zł 3 664 149,03 zł 1 710 195,80 zł -1 953 953,23 zł -53%

Tytuły wykonawcze 3 536 476,35 zł 4 824 732,51 zł 2 885 343,61 zł 2 913 405,60 zł 28 061,99 zł 1%

RAZEM 52 717 701,85 zł 57 074 300,98 zł 38 406 961,80 zł 35 872 885,26 zł

Obsługiwane m.p. 21 577 21 578 21 579 18 689 -2 890 -13%



CO CZEKA 

Krakowską Strefę Płatnego Parkowania?



Prace nad zmianą zapisów Uchwały ustalającej SPP.

✓ Dalsza weryfikacja zasad na jakich wydawane są specjalne abonamenty postojowe.

✓ Urealnienie i zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych podstrefach.

✓ Urealnienie ceny abonamentów.

✓ Korekta aktualnych granic strefy płatnego parkowania i włączenie do niej kolejnych

ulic i obszarów.

✓ Oparcie obszaru strefy o naturalne granice takie jak: linie kolejowe, cieki wodne,

nasypy czy główne ciągi komunikacyjne.

✓ Inne zmiany mające na celu przywrócenie efektywnego funkcjonowania strefy

płatnego parkowania.







UKRAINA
Uspokojenie ruchu na przykładzie LWOWA
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