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dot. propozycji i zapytań Radnych Rady Miasta Katowice odnośnie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania
na terenie miasta Katowice

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.7.8.2016.AŻ z dnia 8 wrzesrua 2016 roku, zawierające
propozycje i zapytania Radnych Rady Miasta Katowice odnośnie funkcjonowania Strefy Płatnego
Parkowania (SPP) na terenie miasta Katowice, zgłoszone podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury
i Środowiska Rady Miasta Katowice w dniu 7 września 2016 roku, niniejszym informuję, co następuje.

1. propozYcja Przewodniczącego Komisji Radnego Bartosza Wydry odnośnie wprowadzenia
minutowego naliczania opłaty za postój na terenie SPPw Katowicach.

Funkcjonujące w innych miastach Polski opłaty minutowe działają w strefach, w których pobór opłat za
postój następuje za pomocą parkomatów, a nie samych inkasentów lub w systemie mieszanym, tak jak
to ma miejsce w Katowicach (strefa obsługiwana jest zarówno przez inkasentów, kontrolerów, jak
i opłaty moźna dokonać w parkomacie gotówką lub kartą ŚKUP). W ocenie Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów - operatora SPP w Katowicach, istnieje możliwość wprowadzenia ww. opłaty przy
uwzględnieniu następujących zmian i modyfikacji w dotychczas funkcjonującym systemie:

a) Zmiana systemu mieszanego na ujednolicony (wyłącznie parkomaty). Przeorganizowanie
zasad funkcjonowania SSP w Katowicach wiązałoby się ze zwolnieniem inkasentów
i zakupem dodatkowych min. 60 parkomatów, które obsłużyłyby strefę. W obecnym
systemie mieszanym inkasenci nie są w stanie dokonać poboru opłat za postój minutowy
(z uwagi m.in. na rozmiar rejonów do obsługi w miejscach gdzie nie ma parkomatów), nie są
również wyposażeni w żadne urządzenia do połączenia z aplikacją obsługującą parkomaty
oraz nie posiadają dostępu do wykazu sprzedanych biletów w parkomatach i przez
pozostałych inkasentów. Część z tych problemów można rozwiązać poprzez zakup urządzeń
(PSlONY lub smartfony) z zainstalowaną aplikacją do poboru danych z parkomatów,
natomiast trudno będzie rozwiązać kwestię skutecznej komunikacji pomiędzy inkasentami.

b) Konieczność rezygnacji z 14-dniowego terminu przewidzianego na uiszczenie opłaty za
postój. W sytuacji, w której opłata miałaby być dokonywana w systemie minutowym,
przywilej pozwalający na dokonywanie opłaty za postój w terminie 14 dni od daty postoju
spowodowałoby obniżenie efektywności funkcjonowania SPP. Zgodnie z obowiązującą
aktualnie uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXX/589/16 z dnia 14 września 2016 roku
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w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. ŚI z 2016 r., poz. 4755), opłata ma
być wniesiona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty postoju pojazdu
(§6 ust 1 Regulaminu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania Miasta Katowice,
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały). Wraz z wprowadzeniem opłat minutowych
należałoby rozważyć wprowadzenie rozwiązania, zgodnie, z którym każdy ujawniony
nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania wiązałby się od razu z koniecznością
uiszczenia opłaty dodatkowej, powstającej z mocy prawa. Wskazać przy tym należy, iż tego
typu rozwiązania funkcjonują już w miastach w Polsce, w tym we wszystkich największych
ośrodkach miejskich.

c) Zmiany techniczne. Wprowadzenie systemu minutowego związane jest z koniecznością
wprowadzenia zmian do programu komputerwoego stosowanego przez MZUiM jako system
ewidencji postojów. Zmiany te z uwagi na swój zakres wiązać się będą ze znacznymi
kosztami. Opierając się na wycenach i kosztach ponoszonych w przeszłości, należy przyjąć iż
koszt przeprowadzenia proponowanych zmian stanowiłby kwotę od kilkudziesięciu do nawet
200 tysięcy złotych. Jednocześnie informuję, iż ewentualne stworzenie nowego programu
stanowiłoby porównywalny lub nawet większy koszt od wskazanego powyżej.

2. propozycja Radnej Magdaleny Wieczorek zwolnienia z opłat za parkowanie osób
posiadających wykupione zastrzeżone miejsca parkingowe (koperty) w przypadku, kiedy
postój na nich jest niemożliwy (np. podczas "Tour de Pologne").

Zgodnie z uchwałą nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice,
uiszczone opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi (§ 7 ust. 3 Regulaminu uzyskania i korzystania
z "karty mieszkańca", "karty parkingowej" dla przedsiębiorców, "karty pojazdu elektrycznego"
i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym
(kopercie)., stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały). O wszystkich prawach i obowiązkach wynikających
z uchwały osoba wykupująca miejsce jest wcześniej powiadamiana.

Jednakże mając na uwadze interes posiadaczy zastrzeżonych stanowisk postojowych w strefie
płatnego parkowania, zostanie wprowadzenie rozwiązanie zgodnie z którym posiadacze identyfikatorów
parkingowych w dniach braku dostępu do swoich "kopert", będą mogli bezpłatnie parkować na
sąsiednich ciągach postojowych.

3. propozycja Radnej Małgorzaty Smoleń umożliwienia bezpłatnego parkowania na terenie
Katowic samochodom z napędem hybrydowym lub elektrycznym, zarejestrowanym w innych
miastach

Każde miasto indywidualnie podchodzi do udogodnień stworzonych dla posiadaczy samochodów
z napędem elektrycznym czy hybrydowym. Zwykle taki samochód musi mieć stosowną kartę,
informującą kontrolerów o abonamencie zwalniającym z opłaty, obowiązek uzyskania takiej karty
spoczywa na właścicielu pojazdu.

W Katowicach posiadacze samochodów elektrycznych lub hybrydowych mają prawo bezpłatnie
korzystać ze stacji szybkiego ładowania oraz parkować bezpłatnie w Katowicach, w strefach objętych
opłatą na podstawie "karty pojazdu elektrycznego (hybrydowego)". Tryb jej wydania przez MZUiM
został uregulowany w Regulaminie uzyskania i korzystania z "karty mieszkańca", "karty parkingowej"
dla przedsiębiorców, "karty pojazdu elektrycznego" i abonamentu na postój pojazdu na czasowym lub
całodobowym zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie), stanowiącym załącznik nr 3 uchwały
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nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice. Obecnie ze zwolnień w Katowicach korzysta 134 właścicieli
pojazdów na ok. 1900 miejsc postojowych (postoje bez rotacji). Są to najczęściej przedsiębiorcy, którzy
kupują auto "na firmę", a następnie na podstawie umowy użyczenia na siebie, jako osoby fizycznej
korzystają z bezpłatnego parkowania w Katowicach. Żaden pracownik MZUiM nie może podważyć
takiego użyczenia.

Zauważyć również należy, iż wydana przez MZUiM karta jest dokumentem, umożliwiającym
zakwalifikowanie pojazdu jako hybrydowy. Bez karty odróżnienie go przez inkasentów od pojazdów
konwencjonalnych jest niemożliwe. Nie ma możliwości przeszkolenia pracowników Zarządu w kwestii
rozpoznawania wszystkich marek, modeli i typów silników pojazdów samochodowych, ponadto
pracownicy strefy nie są uprawnieni do weryfikowania dowodów rejestracyjnych, a często też nawet nie
mają bezpośredniego kontaktu z kierowcą.

Natomiast w innych miastach Polski sytuacja kształtuje się następująco:

• Warszawa - posiadacze samochodów o napędzie elektrycznym i hybrydowym, zarejestrowanych
w Warszawie mogą wjechać przykładowo do strefy Traktu Królewskiego. Muszą posiadać jednak
identyfikator wydany przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, którego uzyskanie regulowane
jest stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,

• Wrocław - mieszkańcy miasta będący posiadaczami samochodów elektrycznych lub
hybrydowych, mogą bezpłatnie korzystać ze stacji szybkiego ładowania. Ponadto są zwolnieni
całkowicie z opłat za parkowanie w strefach B i C, natomiast w strefie A muszą wykupić
abonament typu "E", którego ceny wynoszą: 3 dni - 1 zł, miesiąc - 10 zł, pół roku - 50 zł, rok - 100
zł,

• Gdańsk, Toruń - posiadacze samochodów elektrycznych lub hybrydowych mogą bezpłatnie
korzystać ze stacji szybkiego ładowania oraz są zwolnieni z opłat za parkowanie niezależnie od
czasu i miejsca swego postoju,

• Kraków - właściciele aut o napędzie elektrycznym i hybrydowym są uprawnieni do przejazdu
bus-pasami oraz wjazdu do wybranych stref ograniczonego ruchu. Parkowanie odbywa się na
podstawie stosownego abonamentu typu E, który jest o połowę tańszy od standardowego
ustalonego dla tradycyjnych aut spalinowych (abonament typu "E" to koszt 100 zł za rok),

• Szczecin, Tarnów - w tych miastach pobierane są symboliczne opłaty za parkowanie pojazdów o
napędzie elektrycznym lub hybrydowym (Szczecin - 10 zł/rok, Tarnów - 20 zł/rok).

Z uzyskanych informacji wynika, iż żadne z miast w Polsce nie zwalnia z opłat właścicieli ww. pojazdów,
zarejestrowanych w innych miastach.

Prowadzący sprawę: Łukasz Borys, Wydział Budynków i Dróg
tel. 32/259-35-32
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