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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.73.2020.BK 

Dotyczy: kosztów funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w 
Gliwicach 

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 27 .07.2020 r. i w związku 

z udzieloną odpowiedzią nr ZDM.054 .69.2020 z dnia 29.06.2020 r. 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że różnice w wysokości 

kosztów utrzymania SPP w latach 2017 oraz 2018 względem lat 2016 

i 2019 wynikają z rozliczenia rekompensaty, z operatorem SPP tj. Śląską 

Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. (SSM). W skład rekompensaty wchodzą 

m. in koszty amortyzacji urządzeń wielofunkcyjnych PIAP, koszty serwisu 

koszty pobranej energii elektrycznej i inne (np. koszty ogólno

zakładowe, utrzymanie biura, utrzymanie kontrolerów itp.). 

Różnice ww. kosztów w latach spowodowane są poniższymi 

rozliczeniami : 

1. wypłata kosztów serwisu za 2016 r. nastąpiła w 2017 r. 

w kwocie 502 222,26 zł brutto, 

2. częściowe koszty serwisu za 2017 r. zostały wypłacone 

w 2018 r. w kwocie 381 785,24 zł brutto, 

3. zmniejszenie kosztów w 2019 r. wynika z faktu, że od stycznia 

2019 r. kontrolerzy zostali zatrudnieni bezpośrednie przez 

operatora SPP (do tego czasu kontrolerzy byli zatrudniani 

przez podwykonawcę zewnętrznego). 

Podsumowując w roku 2016 w SPP funkcjonowało 109 szt . u rządzeń 

wielofunkcyjnych PIAP natomiast od roku 2017 do 2018 roku 

sukcesywnie zwiększano liczbę tych urządzeń do 125 szt ., 

co spowodowało zwiększenie kosztów. 

W roku 2019 operator SPP Śląska Sieć Metropolitalna 

Sp. z o.o. przejęła od podwykonawcy większość obowiązków mających 



związek z utrzymaniem serwisu oraz oprogramowania i wykonywała 

je we własnym zakresie, co spowodowało m.in obniżenie kosztów. 
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