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ZDM.054.34.2020 Gliwice, 24.03.2020 r. 

RADNI RADY MIAST A GLIWICE 

PAN TOMASZ TYLUTKO 

PAN ŁUKASZ CHMIELEWSKI 

ZA POŚREDNICTWEM BIURA 

RADY MIASTA W MIEJSCU 

nr kor. ZDM.19107.2020/MBA IIIIIIIJJIIJJJIIJIJIIII/IJIIJIIJIIIIIII 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.34.2020 

Dotyczy: możliwości czasowego zawieszenia opiat w Strefie Płatnego 
Parkowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. 

Odpowiadając na interpelację radnych z dnia 17.03.2020 r. (data 

wpływu do ZDM 23.03.2020 r.), w sprawie możliwości czasowego 

zawieszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego informuję, że Operator Strefy Płatnego 

Parkowan ia Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. podjął działania 

prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka spowodowanego stanem 

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2. 

Podjęte działania w trosce o zdrowie klientów korzystających 

ze strefy płatnego parkowania oraz pracowników spółki, prowadzone 

są systematycznie m.in. w zakresie: 

1. Utrzymania w czystości urządzeń wielofunkcyjnych PIAP przy 

zastosowaniu środków do dezynfekcji ekranów dotykowych 

i miejsc najbardziej narażonych na kontakt z klientem (wloty 

monet i banknotów oraz koszyki do odbioru monet). 

2. Stosowania przez kontrolerów środków bakteriobójczych 

do dezynfekcj i terminali kontrolerskich. 

3. Używania przez pracowników Strefy Płatnego Parkowania 

lateksowych rękawiczek. 

4. Ograniczenia kontaktu z klientami do niezbędnego minimum 

przez Biuro Obsługi. 



Ponadto na stronach internetowych związanych z parkowaniem 

w naszym mieście jak również na urządzeniach wielofunkcyjnych PIAP 

zostały umieszczone informacje o zaleceniu stosowania dostępnych 

kanałów płatności mobilnych (Mobilet, Sky Cash, Pango). 

Pobieranie opłat reguluje Uchwała Nr XXVI/506/2012 Rady 

Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r. wydana 

na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 2085 r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz.U.2020.470) i Prezydent Miasta Gliwice nie posiada kompetencji 

do wydania decyzji o odstąpieniu od poboru opłat w strefie płatnego 

parkowania. Takie rozwiązanie może być podjęte w drodze uchwały Rady 

Miasta Gliwice podczas sesji Rady Miasta lub rozstrzygnięcie wydane 

przez uprawnione organy państwowe. 

Dodatkowo w sprawie odstąpienia od pobierania opłat w Strefach 

Płatnego Parkowania wypowiedziała się Polska Organizacja Branży 

Parkingowej, która wskazuje, iż samorządy nie powinny podejmować 

decyzji o zmianach w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania pod 

wpływem emocji, bez dokonania wcześniejszej głębokiej analizy 

wszystkich potencjalnych zagrożeń skutków takiego ruchu. 

W stanowisku wskazuje, że w obecnej sytuacji mieszkańcy miast 

powinni w ogóle ograniczyć wychodzenie z domu, a po zakończen iu 

epidemii instytucje będą wymagały znacznych środków na poradzenie 

sobie z jej konsekwencjami. Wymienia także cztery główne powody, d la 

których rezygnacja z opłat nie jest wskazana: 

1. opłaty wynoszące kilka zł za godzinę parkowania nie 

uniemożliwiają wjechania postoju w obrębie strefy płatnego 

parkowania i zachęcają jednak aby takie podróże ograniczyć lub 

całkowicie z nich zrezygnować spełniając tym samym główny 

postulat polskiego rządu, który ujęto w haśle „Zostań 

w domu", 

2. zawieszenie poboru opłat w strefach płatnego parkowania nie 

likwiduje problemu, który leżał u podstaw ich stworzenia tj. 

dużego popytu na miejsca parkingowe w atrakcyj nych 

lokalizacjach przy ich niewielkiej podaży, 

3. normalne funkcjonowanie strefy płatnego parkowania 

gwarantuje, że miejsca postojowe dla osób najbardziej 

potrzebujących w takich miejscach na pewno będą dostępne, 



Krentusz-Kinzel 

K0pia: 

4. Nie ma pewności, że po zawieszeniu poboru opłat, z bezpłatnego 

parkowania w strefach korzystać będą wyłącznie te osoby, 

do których to uprawnienie w zamyśle władz jest skierowane. 

Mając na uwadze powyższe, pobieranie opłat w Strefie Płatnego 

Parkowania w Gliwicach nie zostanie zawieszone. 

1. Biuro Rady Miasta Gliwice 

2. ZDM Gliwice - aa. (sporządzi/ : Mieczysław Basiura) 




