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Drogie parkowanie. Gdzie zapłacimy najwięcej?

Liczba samochodów na polskich drogach w ciągu kilkunastu lat bardzo wzrosła. Skutkiem tego są - w 
ostatnich miesiącach „przykryte pandemią - nieustanne kongestie transportowe każdego większego 
miasta, a także niewystarczająca już liczba miejsc parkingowych. Władze miast stale wprowadzają 
strefy płatnego parkowania oraz podnoszą ceny, w celu zmniejszenia liczby pojazdów, a tym samym 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Celem badania było sprawdzenie, a 
także porównanie cen parkingów i przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w województwach 
oraz stolicach niektórych państw Europy. Do porównania użyto wskaźnika określającego, ile biletów 
jednogodzinnych można wykupić za średnią pensję w danym mieście

Województwo lubuskie i miasta Zielona Góra, Nowa Sól i Gorzów Wielkopolski.

Województwo lubuskie położone jest na zachodzie Polski i graniczy z Niemcami. Ze względu na bliskie 
związki z zachodnią Europą, Lubuskie charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Według 
Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w Lubuskiem wynosiło 4517,18 zł (listopad 2019 roku).

Według danych z 2018 roku, Zieloną Górę zamieszkiwało 140 297 mieszkańców1, co stanowi ją 
największym miastem w województwie lubuskim. Przeciętne wynagrodzenie to 4450 zł.2 Obowiązek 
płatnego parkowania w Zielonej Górze dzieli część miasta na dwa obszary: strefę i podstrefę. Opłata 
w strefie płatnego parkowania za pierwszą godzinę wynosi 2,00 zł, za drugą godzinę 2,40 zł, za trzecią 
godzinę 2,80 zł, natomiast za czwartą i kolejne godziny 2,00 zł. Ceny w podstrefie płatnego 
parkowania są o około 50% niższe. Pierwsza, czwarta i kolejne godziny kosztują 1,00 zł, druga godzina 
1,10 zł, a trzecia 1,20 zł. W Zielonej Górze istnieje możliwość wykupienia abonamentów. Tygodniowy 
koszt parkowania to 50,00 zł, miesięczny 120,00 zł, a trzymiesięczny 280,00 zł. Miasto wprowadziło 
również ulgę dla kierowców pojazdów bezpiecznych dla środowiska. Karta pojazdu ekologicznego 
kosztuje 1,00 zł za cały rok. 3

1https://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_miast/miasto_zielona_gora.pdf

2https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-lubuskie
3http://www.zielona-gora.pl/PL/1732/6590/Oplaty_w_strefie_i_podstrefie_platnego_parkowania/

4https://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_miast/miasto_gorzow_wielkopols 
ki.pdf

5https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-lubuskie

Lp. rodzaj opłaty cena
1. Pierwsza godzina 2,00 zł
2. Druga godzina 2,40 zł
3. Trzecia godzina 2,80 zł
4. Czwarta i kolejna godzina 2,00 zł

Wskaźnik dla Zielonej Góry 2225. Oznacza to, że za średnią pensję można wykupić 2225 biletów 
jednogodzinnych.

Druga stolica województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, w 2018 roku liczyła 123 921 
mieszkańców4.Przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4200 zł5. Koszty parkowania są nieco wyższe niż w 
Zielonej Górze i jest tylko jedna strefa. Opłata za pierwszą godzinę wynosi 2,50 zł, w tym za pierwsze

https://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_miast/miasto_zielona_gora.pdf
2https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-lubuskie
http://www.zielona-gora.pl/PL/1732/6590/Oplaty_w_strefie_i_podstrefie_platnego_parkowania/
4https://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_miast/miasto_gorzow_wielkopols
5https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-lubuskie


15 minut 0,50 zł, a za pierwsze pół godziny 1,00 zł. Cena za drugą godzinę to 3,00 zł, za 3 godzinę jest 
3,50 zł, natomiast każda następna godzina kosztuje 2,50 zł. W Gorzowie Wielkopolskim jest również 
możliwość wykupienia abonamentu. Tydzień to koszt 60,00 zł, miesiąc to 150 zł, natomiast cały rok to 
999,00 zł.6 7

6http://www.gorzow.pl/PL/3032/Strefa_platnego_parkowania/

7https://www.polskawliczbach.pl/Nowa_Sol

8http://www.nowasol.pl/index.php/strefy-platnego-parkowania
9https://wroclaw.stat.gov.pl/

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena

1.

Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę: 
w tym:
- za pierwsze 15 minut
- za pierwsze pół godziny

2,50

0,50
1,00

2. Opłata jednorazowa za 2 godzinę 3,00

3. Opłata jednorazowa za 3 godzinę 3,50

4. Opłata jednorazowa za każdą następną godzinę 2,50

5.

Abonament za parkowanie:

• 1 - tygodniowy
• 1 - miesięczny
• 1 - roczny

60,00

150,00

999,00

Wskaźnik dla Gorzowa Wielkopolskiego wynosi 1680.

Nowa Sól jest trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem w Lubuskiem. Liczba mieszkańców 
wynosi 39 098.7 Przeciętne wynagrodzenie jest identyczne jak w Gorzowie Wielkopolskim - 4200 zł. 
Koszty parkowania są dużo niższe niż w pozostałych analizowanych miastach. Za pierwsze pół godziny 
postoju samochodu kierowca jest zobowiązany do zapłaty 0,50 zł, za godzinę 1,00 zł. Za drugą 
godzinę należy zapłacić 1,20 zł, za trzecią 1,40, natomiast za czwartą i każdą kolejną godzinę 1 zł. W 
Nowej Soli jest również możliwość skorzystania z abonamentu. Miesięczny abonament kosztuje 100 
zł, kwartalny 270 zł, a roczny 1000 zł. 8

Wskaźnik dla Nowej Soli to 4200.

Województwo Dolnośląskie - Wrocław i Jelenia Góra.

Województwo Dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski, graniczy z 
Niemcami i Czechami. Największymi miastami są Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra. Dolny 
Śląsk jest również bardzo atrakcyjnym regionem turystycznym. Historyczna stolica Śląska i Sudety 
przyciągają podróżnych, a co za tym idzie, wzrasta liczba samochodów na drogach. Przeciętne 
wynagrodzenie brutto (grudzień 2019 roku) w województwie dolnośląskim wynosiło 5961,24 zł.9

6http://www.gorzow.pl/PL/3032/Strefa_platnego_parkowania/
7https://www.polskawliczbach.pl/Nowa_Sol
http://www.nowasol.pl/index.php/strefy-platnego-parkowania9https://wroclaw.stat.gov.pl/


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, we Wrocławiu mieszkało 641 600 osób. Przeciętne 
wynagrodzenie to 5300 zł. Stolica Dolnego Śląska podzielona jest na trzy obszary strefy płatnego 
parkowania: strefę A, B i C. Stawki opłat w strefie A są najwyższe. Pierwsza godzina postoju kosztuje 
3,00 zł, druga to 3,60 zł, za trzecią godzinę należy zapłacić 4,30 zł, z kolei czwarta i każda następna 
godzina to wydatek 3,00zł. W strefie B pierwsza godzina postoju kosztuje 3,00 zł, druga godzina 3,15 
zł, za trzecią godzinę należy zapłacić 3,30 zł, a czwarta i każda następna godzina to 3,00 zł. W strefie C 
za pierwszą godzinę należy zapłacić 2,00 zł, za drugą 2,10 zł, za trzecią 2,20 zł, natomiast za czwartą i 
każdą następną godzinę postoju wysokość opłaty to 2,00 zł.10

10https://www.wroclaw.pl/strefa-platnego-parkowania

11http://stat.jeleniagora.pl/statobr_A.htm

12https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-dolnoslaskie
13https://jeleniagora.pl/content/parkometry-s%C4%85-ju%C5%BC-uruchomione

14https://opole.stat.gov.pl/zakladka1/
15https://opole.stat.gov.pl/

16https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-opolskie
17https://www.polskawliczbach.pl/Nysa
18https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-opolskie

Wskaźnik dla Wrocławia (dla strefy A) wynosi 1766 zł.

Zgodnie z danymi z 31.12.2018 r. w Jeleniej Górze zamieszkiwało 79 480 osób.11 Przeciętne 
wynagrodzenie jest dużo niższe niż we Wrocławiu - 4 400 zł.12 W strefie płatnego parkowania za 
pierwszą godzinę postoju należy zapłacić 2,40 zł, w tym pierwsze 20 minut kosztuj 0,20 zł, drugie 20 
minut 1,00 zł, a trzecie 20 minut 1,20 zł. Za drugą godzinę postoju należy zapłacić 2,80 zł, za trzecią 
3,30 zł, a za każdą następną godzinę 2,40 zł.13

Wskaźnik dla Jeleniej Góry to 1833.

Województwo opolskie oraz miasta Opole i Nysa.

Stolicą województwa opolskiego, najmniejszego w Polsce, jest Opole. Przeciętne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw (grudzień 2019 r.) w województwie opolskim wynosiło 4955,31 
zł.14

Według danych z Głównego Urzędu Statystyczne z 30 czerwca 2019 roku, liczba mieszkańców Opola 
wynosiła 128 200.15 Przeciętne wynagrodzenie w tym mieście to 4400 zł.16 W Opolu występują dwie 
strefy płatnego parkowania - strefa A oraz B. W strefie A pierwsza godzina postoju kosztuje 3,60 zł, w 
tym pół godziny to koszt 1,80 zł. Za drugą godzinę należy zapłacić 4,20 zł, za trzecią 5,00 zł, natomiast 
każda kolejna godzina to 3,60 zł. Jest możliwość skorzystania z abonamentów. Opłata dzienna to 25 
zł, dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych) to 200 zł, natomiast miesiąc 
postoju w strefie A to 400 zł. W strefie B pierwsza godzina kosztuje 2,00 zł, w tym pół godziny to 1,00 
zł. Za drugą godzinę kierowca jest zobowiązany zapłacić 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł, a każda kolejna 
godzina kosztuje 2,00 zł. Opłata dzienna to 20,00 zł, dekadowa opłata abonamentowa to 150,00 zł, z 
kolei abonament miesięczny wynosi 300,00 zł.

Wskaźnik dla Opola wynosi 1222.

Nysa liczy 44 397 mieszkańców17, a przeciętne wynagrodzenie w tym mieście wynosi 3 800 zł.18 
Stawki opłat za parkowanie są dużo niższe niż w stolicy województwa opolskiego. Za postój do pół 

10https://www.wroclaw.pl/strefa-platnego-parkowania
http://stat.jeleniagora.pl/statobr_A.htm
12https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-dolnoslaskie
13https://jeleniagora.pl/content/parkometry-s%25C4%2585-ju%25C5%25BC-uruchomione
14https://opole.stat.gov.pl/zakladka1/
15https://opole.stat.gov.pl/
16https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-opolskie
17https://www.polskawliczbach.pl/Nysa
18https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-opolskie


godziny kierowca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 1,00 zł, z kolei za pierwszą 
godzinę będzie musiał zapłacić 1,50 zł. Za drugą godzinę postoju koszt to 1,80 zł, za trzecią to 2,10 zł, 
natomiast za czwartą i każdą kolejną godzinę to 1,50 zł. Abonament tygodniowy wynosi 25,00 zł, 
dwutygodniowy 40,00 zł, miesięczny 65,00 zł, półroczny 325,00 zł, a roczny to 650,00 zł. W Nysie 
występuje specjalna opłata abonamentowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 
pracowników instytucji i obiektów handlowych w obrębie ulic objętych strefą płatnego parkowania, 
która wynosi 25,00 zł za miesiąc postoju.

Województwo świętokrzyskie i miasta: Kielce oraz Ostrowiec Świętokrzyski.

Stolicą województwa świętokrzyskiego są Kielce - miasto na prawach powiatu. Liczba ludności 
wynosi 195 774, natomiast średnie zarobki na jednego mieszkańca wynoszą 3050 zł netto. Na terenie 
miasta Kielc nie obowiązuje podział na strefy parkowania. Obowiązek ponoszenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w 
godzinach 09:00-17:00.19 Poniżej przedstawiona mapa strefy płatnego parkowania (SPP).

19 https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=42

20 https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
21 https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-swietokrzyskie

Cennik usługi parkowania w zestawieniu z przeciętnymi zarobkami mieszkańca:

OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłata za parkowanie do pół godziny 1 zł
Opłata za pierwszą i każdą kolejną godzinę 

parkowania
2 zł

OPŁATY ABONAMENTOWE
Opłata miesięczna 120 zł

Opłata roczna 120 zł20

Szacunkowo więc przeciętnie zarabiającego mieszkańca Kielc w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe 
stać na:
-1525 godzin czyli około 26 dni parkowania (jeśli uiścimy opłatę jednorazową).
-Około 26 miesięcy, czyli dwa lata i dwa miesiące parkowania (jeśli uiścimy opłatę abonamentową 
miesięczną).
- Około 2,5 roku parkowania (jeśli uiścimy opłatę roczną).

Parkowaniu w Kielcach niewątpliwie sprzyja bliskość automatów do sprzedaży biletów i brak podziału 
na strefy parkowania. Jasny i czytelny cennik pozwala na uniknięcie problemów z płatnościami.

Ostrowiec Świętokrzyski jest siedzibą powiatu ostrowickiego, a liczba mieszkańców tego miasta to 
69 051. Średnie zarobki na mieszkańca wynoszą około 2840 zł netto21
W Ostrowcu Świętokrzyskim nie występuje podział na strefy parkowania. Opłaty za parkowanie 
obowiązują od poniedziałku do soboty. Nie obowiązuje konkretny przedział czasowy, w którym 
opłata jest nie obowiązkowa. Poniżej mapa strefy płatnego parkowania.

https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=42
https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-swietokrzyskie


Cennik usługi parkowania dla jednego miejsca parkingowego.

OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłata za pierwsze półgodziny parkowania 0,50 zł
Opłata za każde następne pół godziny parkowania 0,50 zł

Opłata za pierwszą i każdą kolejną godzinę 
parkowania

1,00 zł

OPŁATY ABONAMENTOWE

Opłata tygodniowa 30,00 zł
Opłata dwu-tygodniowa 50,00zł

Opłata miesięczna 100,00zł
Opłata pół roczna 500,00zł

Opłata roczna 900,00zł22

22 http://bip.um.ostrowiec.pl/artykul/106/2500/xxxvi-424-2005-ws-ustalenia-strefy-platnego-parkowania-oraz-  
wysokosci-stawek-oplaty-za-parkowanie-a-takze-okreslenie-sposobu-pobierania-tej-oplaty
23 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
24 https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podlaskie

Szacunkowo przeciętnie zarabiającego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, w przeliczeniu na 
jedno miejsce parkingowe stać na:

- 2840 biletów jednogodzinnych.

- około 95 tygodni, czyli dwa lata parkowania (jeśli uiścimy opłatę tygodniową).

- około 114 tygodni, czyli dwa lata i cztery miesiące parkowania (jeśli uiścimy opłatę dwu
tygodniową).

- około 28 miesięcy, czyli dwa lata i cztery miesiące parkowania (jeśli uiścimy opłatę miesięczną).

- około 34 miesiące parkowania, czyli dwa lata i dziesięć miesięcy parkowania (jeśli uiścimy opłatę 
roczną).

- 3 lata i dwa miesiące (jeśli uiścimy opłatę roczną).

W Ostrowcu Świętokrzyskim mimo braku podziału na strefy parkowania cennik jest bardzo 
rozbudowany. Plusem jest zdecydowanie niska cena za godzinę parkowania,co może zachęcać do 
krótkich turystycznych wyjazdów do miasta.

Województwo podlaskie i miasta: Białystok oraz Suwałki.

Białystok jest stolicą województwa podlaskiego, w którym mieszka 297 459 osób23, średnie zarobki na 
wynoszą około 3052 zł.24 W Białymstoku obowiązują dwie płatne strefy parkowania. Opłaty dla 
każdej ze stref obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Cennik dla każdej ze strefy prezentuje się następująco:

http://bip.um.ostrowiec.pl/artykul/106/2500/xxxvi-424-2005-ws-ustalenia-strefy-platnego-parkowania-oraz-wysokosci-stawek-oplaty-za-parkowanie-a-takze-okreslenie-sposobu-pobierania-tej-oplaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%25C5%2582ystok
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podlaskie


OPŁATY JEDNORAZOWE

Ł.p. OPŁATY

Kwota w złotych

Podstrefa A
Podstrefa

B

1 opłata za postój pojazdu do 15 minut 0,70 0,40

2 opłata za pierwszy godzinę postoju pojazdu 2,80 1,60

3 opłata za drugą godzinę postoju pojazdu 3,20 1,80

4 opłata za trzecią godzinę postoju pojazdu 3,60 2,00

5
opłata za czwartą i każdą następną godzinę 
postoju pojazdu

2,80 1,60

Źródło:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/komunikacja_miejska/parkowanie_w_miescie/stawki-  
oplat-1.html

Szacunkowo przeciętnie zarabiającego mieszkańca Białegostoku, w przeliczeniu na jedno miejsce 
parkingowe stać na:

W strefie A: 1090 biletów jednogodzinnych

W strefie B:1907 biletów jednogodzinnych

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/komunikacja_miejska/parkowanie_w_miescie/stawki-oplat-1.html


OPŁATY ABONAMENTOWE

L.p. OPŁATY Kwota w złotych

Podstrefa
A

Podstrefa
B

1 abonament mieszkańca (miesięczny) 1 2,00 7,00

2 abonament mieszkańca (półroczny) 60,00 35,00

3 abonament mieszkańca (roczny) 1 1 0,00 60,00

4 abonament zwykły (miesięczny) 280,00 1 60,00

5 abonament zwykły (kwartalny) 700,00 400,00

6 abonament zwykły (półroczny) 1 200,00 700,00

7 abonament zwykły (roczny) 1 900,00 1 1 00,00

Źródło:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/komunikacja_miejska/parkowanie_w_miescie/stawki-  
oplat-1.html

Jeśli chodzi o opłaty abonamentowe, to przeciętnie zarabiającego mieszkańca Białegostoku stać na:

STREFA A

- 11 miesięcy (jeśli uiszczamy abonament zwykły co miesiąc).

- 13 miesięcy (jeśli uiszczamy abonament kwartalny).

- 1 rok i sześć miesięcy (jeśli uiszczamy abonament półroczny).

- 1 rok i siedem miesięcy ( jeśli opłacamy abonament roczny). 

STREFA B

- 19 miesięcy (jeśli uiszczamy abonament zwykły co miesiąc)

- 23 miesiące (jeśli uiszczamy abonament kwartalny)

- 26 miesięcy (jeśli uiszczamy abonament półroczny)

- 32 miesiące ( jeśli uiszczamy abonament roczny)

Z przeanalizowanych danych wynika duża dysproporcja między cenami strefy A i B. Roczny czas 
parkowania w strefie B jest dwukrotnie dłuższy niż w strefie A przy tych samych kosztach. Jest to 
zjawisko powszechne w wielu innych miastach, które ma przeciwdziałać zatłoczeniu centrum miasta.

Suwałki to miasto na prawach powiatu, a liczba ludności wynosi 69 55425. Średnie zarobki na 
mieszkańca to około 2876 zł26

https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwa%C5%82ki
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podlaskie

Strefa płatnego parkowania w Suwałkach obejmuje tylko niewielki obszar w centrum miasta. Nie 
występuje podział na strefy.
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https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/komunikacja_miejska/parkowanie_w_miescie/stawki-oplat-1.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwa%25C5%2582ki
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podlaskie


Cennik opłat za postój w SPP w Suwałkach prezentuje się następująco:

OPŁATY JEDNORAZOWE

• za 30 minut parkowania - 0,50 zł
• za pierwszą godzinę parkowania - 1,0 zł,
• za drugą godzinę parkowania - 1,2 zł,
• za trzecią godzinę parkowania - 1,4 zł,
• za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania - 1,0 zł;27

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/komunikacja,3549/strefa-platnego-parkowania,125619
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/komunikacja,3549/strefa-platnego-parkowania,125619
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-lodzkie

Szacunkowo przeciętnie zarabiającego mieszkańca Suwałk stać na:

- 2876 biletów jednogodzinnych

OPŁATY ABONAMENTOWE

• 1 miesiąc - 80 zł,
• 6 miesięcy - 250 zł,
• 12 miesięcy - 400 zł;28

Szacunkowo przeciętnie zarabiającego mieszkańca Suwałk stać więc na:

- 35 miesięcy parkowania (jeśli uiszczamy opłatę miesięczną)

- 69 miesięcy parkowania (jeśli uiszczamy opłatę 6 miesięczną)

- 7 lat parkowania (jeśli uiszczamy opłatę roczną)

Na uwagę w SPP w Suwałkach zasługuję relatywnie niska cena za godzinę postoju, natomiast wadą 
jest niewielka powierzchnia strefy, co z pewnością może przyczyniać się do jej zatłoczenia.

Województwo łódzkie oraz miasta: Łódź i Piotrków Trybunalski.

Łódź jest stolicą województwa, a także jest miastem na prawach powiatu. Liczba ludności to 682 
67929, a średnie zarobki na mieszkańca wynoszą około 3350 zł.30 Strefa płatnego parkowania w Łodzi 
dzieli się na dwie podstrefy A i B. Podstrefy dzielą się na sektory od I- V które obowiązują jedynie 
mieszkańców. Dla osób parkujących okazjonalnie nie mają one znaczenia. Parkowanie jest 
obowiązkowe od 8:00-18:00.

Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania przedstawiają się następująco:
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https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/komunikacja,3549/strefa-platnego-parkowania,125619
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/komunikacja,3549/strefa-platnego-parkowania,125619
https://pl.wikipedia.org/wiki/%25C5%2581%25C3%25B3d%25C5%25BA
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-lodzkie


OPŁATY JEDNORAZOWE

Podstrefa A

• za pierwsze 1/2 godz. -1,50 zł
• za pierwszą godz. - 3 00 zł
• za drugą godz. - 3,50 zł
• za trzecią godz. 4,00 zł
• za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

• za pierwsze 1/2 godz.-1,00 zł
• za pierwszą godz. - 2,50 zł
• za drugą godz. - 3,00 zł
• za trzecią godz.-3,50 zł
• za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Źródło: https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/

Szacunkowo więc statystycznie zarabiającego mieszkańca Łodzi stać na:

STREFA A

- 1116 biletów jednogodzinnych

STREFA B

- 1340 biletów jednogodzinnych

OPŁATY ABONAMENTOWE

Warianty abonamentu Cena

Roczny na Podstrefę A 2 500 zł

Roczny na Podstrefę B 1 500 zł

Źródło: http://lodz.spp24.pl/abonamenty/

STREFA A

- JEDEN ABONAMENT ROCZNY (365 DNI)

STREFA B

- DWA ABONAMENTY ROCZNE (730 DNI)

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu, liczba ludności wynosi to 72 21131, natomiast 
średnie zarobkina mieszkańca wynoszą około 3015 zł32.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
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https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/
http://lodz.spp24.pl/abonamenty/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%25C3%25B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%25C3%25B3w_Trybunalski


OPŁATY JEDNORAZOWE

• opłata minimalna za 20 min.- 1,00 zł
• za 40 min.- 2,00 zł
• za 60 min.- 3,00 zł
• za 120 min.- 6,20 zł
• za 180 min.- 9,60 zł
• każde następne 60 min.- 3,00 zł

Szacunkowo więc przeciętnie zarabiającego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego stać na:

-1005 BILETÓW JEDNOGODZINNYCH

OPŁATY ABONAMENTOWE

• Abonament ogólnodostępny (miesięczny).- 100,00 zł

Za przeciętne wynagrodzenie możemy więc nabyć:

- 30 abonamentów miesięcznych jest to 2 lata i 6 miesięcy parkowania

Województwo mazowieckie i miasta: Warszawa, Radom i Płock.

Warszawa jako stolica Polski i województwa mazowieckiego jest najbardziej zaludnionym miastem w 
Polsce - liczba ludności to 1 729 119 osób. Średnie zarobki w stolicy wynoszą 6 432,78 zł. Cena za 
postój w strefie płatnego parkowania za pół godziny wynosi 1,50 zł. Koszt postoju za pierwszą 
godzinę to 3,00 zł, za drugą 3,60 zł, za trzecią godzinę 4,20, natomiast każda kolejna godzina to 3,00 
zł. Wskaźnik dla Warszawy wynosi 2144.

Liczba mieszkańców w Radomiu wynosi 217 834, a średnie zarobki w tym mieście to 4 388,04 zł. Ceny 
w strefie płatnego parkowania są niewiele niższe, niż w Warszawie. Pół godziny postoju to koszt 1,20 
zł, a pierwsza godzina to 2,40 zł. Za drugą godzinę należy uiścić opłatę 2,80 zł, natomiast za trzecią 
3,20 zł. Każda kolejna godzina postoju w Radomiu wynosi 2,40 zł. Wskaźnik dla Radomia wynosi 1828. 
Oznacza to, że za średnią pensję w Radomiu można kupić 1828 biletów jednogodzinnych. W Płocku 
zamieszkuje 122 572 osób, a średnie zarobki w tym mieście wynoszą 5 705,32 zł. Pół godziny postoju 
w strefie płatnego parkowania jest bezpłatne, natomiast pierwsza godzina to koszt 2,00 zł. Za drugą 
godzinę należy zapłacić 2,40 zł, a za trzecią godzinę postoju 2,80 zł. Każda kolejna godzina postoju 
pojazdu to koszt 2,00 zł. Wskaźnik dla Płocka wynosi 2852 biletów.

Mazowieckie
czas postoju Warszawa Radom Płock

pół godziny 1,50 zł 1,20 zł bezpłatnie

pierwsza godzina 3,00 zł 2,40 zł 2,00 zł

druga godzina 3,60 zł 2,80 zł 2,40 zł



* wskaźnik wskazuje na ile dni/godzin wystarczyłaby średnia pensja brutto z danego miejsca

trzecia godzina 4,20 zł 3,20 zł 2,80 zł
kolejna 3,00 zł 2,40 zł 2,00 zł

1. miesz. W tyś 1729,119 217,834 122,572

średnie zarobki 6 432,78 zł 4 388,04 zł 5 705,32 zł
zarobki/cena 1 

godz(w 
godzinach) 2144,3 1828,4 2852,7
w dniach* 89,3 76,2 118,9

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju w Warszawie 
wynosi 10,80 zł

Województwo warmińsko-mazurskie i miasta: Olsztyn, Elbląg i Giżycko.

Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego, którego liczba ludności wynosi 172 970. 
Średnie zarobki w stolicy wynoszą 4 648,58 zł. Mimo tego, że liczba mieszkańców jest około dziesięć 
razy mniejsza, to ceny parkingów są porównywalne z Warszawą. Za pół godziny postoju pojazdu 
należy zapłacić 1,50 zł, a pierwsza godzina to koszt 3,00 zł. Za drugą godzinę postoju należy dopłacić 
3,60, za trzecią 4,30, natomiast każda kolejna godzina to koszt 3,00 zł. Wskaźnik dla Olsztyna wynosi 
1549 biletów. Elbląg liczy 121 046 mieszkańców, a średnie zarobki wynoszą 4 287,12 zł. W strefie 
płatnego parkowania za pół godziny postoju należy zapłacić 1,00 zł, a pierwsza godzina to koszt 1,90 
zł. Za drugą godzinę należy zapłacić 2,00 zł, za trzecią 2,10 zł, natomiast każda kolejna godzina 
parkowania to 1,90 zł. Wskaźnik dla Elbląga wynosi 2256 biletów. W Giżycku liczba mieszkańców 
wynosi 29 572, a średnie zarobki to 3 901,14 zł. Mimo że w Giżycku zamieszkuje mniej osób i 
przeciętne wynagrodzenie jest niższe niż w Elblągu, to opłaty w strefie płatnego parkowania są 
wyższe. Pół godziny postoju kosztuje 1,00 zł, a pierwsza godzina 2,00 zł. Za drugą godzinę postoju 
należy zapłacić 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł, natomiast każda kolejna godzina to koszt 2,00 zł. Wskaźnik 
dla Giżycka to 1950.

Warmińsko-Mazurskie
czas postoju Olsztyn Elbląg Giżycko

pół godziny 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł

pierwsza godzina 3,00 zł 1,90 zł 2,00 zł

druga godzina 3,60 zł 2,00 zł 2,40 zł

trzecia godzina 4,30 zł 2,10 zł 2,80 zł

kolejna 3,00 zł 1,90 zł 2,00 zł
1. miesz. W tyś 172,97 121,046 29,572

średnie zarobki 4 648,58 zł 4 287,12 zł 3 901,14 zł
zarobki/cena 1 godz (w 

godzinach) 1549,5 2256,4 1950,6
w dniach* 64,6 94,0 81,3



Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju w Olsztynie 
wynosi 10,90 zł

* wskaźnik wskazuje na ile dni/godzin wystarczyłaby średnia pensja brutto z danego miejsca

Województwo lubelskie i miasta: Lublin i Zamość.

Lublin jest stolicą województwa lubelskiego i liczba jego mieszkańców wynosi 342 039 osób. 
Przeciętne wynagrodzenie w Lublinie to 4 708,40 zł. Koszty parkowania są porównywalne z 
Warszawą. Za pół godziny postoju pojazdu należy zapłacić 1,50 zł, a pierwsza godzina postoju to koszt 
3,00 zł. Za drugą godzinę postoju należy zapłacić 3,60 zł, a za trzecią 4,30 zł. Każda kolejna godzina 
postoju pojazdu to koszt 3,00 zł. Wskaźnik dla Lublina wynosi 1569 biletów. Zamość zamieszkuje 
65 149 osób, a przeciętne wynagrodzenie w tym mieście wynosi 4 244,03 zł. Ceny w strefie płatnego 
parkowania są zbliżone do cen w Lublinie. Pierwsze pół godziny jest darmowe, natomiast pierwsza 
godzina parkowania kosztuje 3,00 zł. Za drugą godzinę parkowania należy dopłacić 3,50 zł, za trzecią 
4,00 zł, a każda kolejna godzina to koszt dodatkowych 3,00 zł. Wskaźnik dla Zamościa wynosi 1414 
biletów.

Lubelskie

czas postoju Lublin Zamość
pół godziny 1,50 zł

pierwsza godzina 3,00 zł 3,00 zł
druga godzina 3,60 zł 3,50 zł
trzecia godzina 4,30 zł 4,00 zł

kolejna 3,00 zł 3,00 zł

1. miesz. W tyś 342,039 65,149
średnie zarobki 4 708,40 zł 4 244,03 zł

zarobki/cena 1 godz (w 
godzinach) 1569,5 1414,7

w dniach* 65,4 58,9

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju w 
Zamościu wynosi 10,50 zł

* wskaźnik wskazuje na ile dni/godzin wystarczyłaby średnia pensja brutto z danego miejsca

Województwo małopolskie i miasta: Kraków, Oświęcim.

W Małopolsce średnie pensje są niższe niż w stolicy regionu. W woj. małopolskimprzeciętne 
wynagrodzenie brutto wynosiło w listopadzie 2019 - 5 214 zł. To 3 699,24 zł netto. W powiecie 
krakowskim z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku wynosiło 5 368,39 brutto, 3 
807,47 netto

Strefy płatnego parkowania to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. 
Parkowanie w strefie umożliwia abonament, natomiast za postój krótkotrwały płaci się w parkomacie 
(również za pomocą telefonu komórkowego).



Pierwsza i kolejna godzina postoju wynosi, odpowiednio, podstrefa A - 6 zł, podstrefa B - 5 zł, 
podstrefa C - 4 zł. Abonament obowiązuje tylko w podstrefie (symbole podstref: A1, A2, A3, ..., B1, 
B2, B3, ..., C1, C2, C3, ...), na którą został wydany, czyli np. mieszkaniec ul. Piwnej może pozostawić 
auto wyłącznie w strefie oznaczonej symbolem P5. Abonament dla danej podstrefy w Krakowie w 
przypadku mieszkańca posiadającego zameldowanie stałe lub czasowe wynosi 10 zł/mies.33

33http://krakow.pl/komunikacja/parkomaty/9177,artykul,parkomaty.html?_ga=2.106685259.938174175.15811  
76512-1508027854.1581176512
34 https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/postoj-i-parkowanie/2727283,Oplaty-parkingowe-w- 
polskich-miastach-wykaz-cen.html
35 http://300gospodarka.pl/rankingi/2019/11/08/srednie-wynagrodzenie-wg-powiatow-2018- 
gus/?fbclid=IwAR3-ZzcING_u_gugOo4mxY3F51y5mxGGDoMsdaSh5O6JDF4DB12rko-dgR8
36 https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
37 http://www.it.oswiecim.pl/Parkingi-20.html

Obszar płatnego parkowania w stolicy małopolski obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do 
soboty w godz. 10.00-20.00. 34

Wskaźnik dla Krakowa wynosi w strefie A - 894 bilety, w strefie B - 1703 bilety, a w strefie C - 1342 
bilety.

Zarobki w powiecie oświęcimskim kształtują się na poziomie 4 311,80 zł brutto, 3 070,79 zł netto.35 
Według danych z 31 marca 2011 r. miasto Oświęcim plasuje się na czwartym miejscu wśród miast 
województwa małopolskiego pod względem ludności. 36Miasto cechuje się wysokim 
zainteresowaniem turystów. Oto jak prezentują się opłaty parkingowe w tym mieście.

Opłaty:
- 1,00 zł - za pierwsze pół godziny postoju
- 2,00 zł - za pierwszą godzinę postoju,
- 2,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
- 2,40 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
- 2,00 zł - za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju
Bilety opłaty parkingowej można nabywać na terenie strefy - w parkomatach oraz poprzez systemy 
płatności mobilnej za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Opłaty za postój można uiszczać także w formie abonamentów - wkasie Urzędu Miasta Oświęcim: 
- 20 zł abonament roczny za parkowanie samochodów przez mieszkańców ulic należących do strefy; 
- 100 zł abonament miesięczny - ogólnodostępny;
- 200 zł abonament miesięczny za parkowanie samochodów na prawach wyłączności w odniesieniu 
do 1 miejsca zastrzeżonego "kopertą".37

Wskaźnik w Oświęcimiu wynosi 2155.

Województwo śląskie i miasta: Katowice oraz Pszczyna.

Katowice. Przeciętne wynagrodzenie w województwie śląskim w 2019 roku wynosiło 5 316 zł brutto, 
3 770,33 zł miesięcznie. W powiecie katowickim średnia zarobków brutto to 5 698,98 zł, 4 037,06 
netto.

http://krakow.pl/komunikacja/parkomaty/9177,artykul,parkomaty.html?_ga=2.106685259.938174175.15811
https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/postoj-i-parkowanie/2727283,Oplaty-parkingowe-w-polskich-miastach-wykaz-cen.html
http://300gospodarka.pl/rankingi/2019/11/08/srednie-wynagrodzenie-wg-powiatow-2018-gus/?fbclid=IwAR3-ZzcING_u_gugOo4mxY3F51y5mxGGDoMsdaSh5O6JDF4DB12rko-dgR8
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%25C5%259Bwi%25C4%2599cim
http://www.it.oswiecim.pl/Parkingi-20.html


W weekendy każdy publiczny parking w Katowicach jest darmowy. Strefa płatnego parkowania działa 
tylko w dni powszednie w godz. 9-16.30. Opłaty w Katowicach: pierwsza godzina kosztuje 2 zł, druga 
2,40 zł, trzecia 2,80 zł, a każda kolejna 2 zł. poniedziałku do piątku: od 09:00 do 16:30.38

38 https://slask.onet.pl/strefa-platnego-parkowania-katowice-parkowanie-hybryda-koperta-weekendy- 
parkingi/h7bbtgx
39 https://www.pless.pl/2601-strefy-platnego-parkowania
40 https://poznan.travel/pl/r/jak-dojechac/parkowanie-w-poznaniu
41https://www.auto-swiat.pl/porady/abonament-parkingowy-jak-wyrobic-ile-to-kosztuje/r36gcd2#slajd-5

Wskaźnik w Katowicach wynosi 2849 biletów.

Pszczyna. W powiecie pszczyńskim średnie zarobki miesięczne brutto wynoszą 4 031,68 zł, 2 875,83 zł 
netto. Opłaty w Pszczynie pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 18.00. Na 
drogach publicznych w obrębie Starego Miasta za pół godziny parkowania zapłacimy 1,5 zł, a za 
godzinę 100% więcej. Druga i trzecia godzina to koszt odpowiednio 3,5 i 4 zł. Każda następna to 3 zł. 
Zdecydowanie mniej zapłacimy w drugiej strefie płatnego parkowania - w Śródmieściu Za pierwszą 
godzinę tylko złotówkę, za drugą 1,20, za trzecią 1,40, a za każdą następna znowu złotówkę.39

Wskaźnik w Pszczynie wynosi 1343 bilety.

Województwo wielkopolskie oraz miasta: Poznań i Konin.

Poznań. Przeciętne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w 2019 roku wynosiło 4 811 zł 
brutto, 3 418,78 netto miesięcznie. W powiecie poznańskim średnia zarobków brutto to 5 355,57zł, 
3 798,41 netto.

Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Warunkiem 
pozostawienia samochodu w Strefie jest uiszczenie opłaty, której wysokość jest zróżnicowana w 
zależności od odległości od centrum. Można to zrobić w parkomatach lub za pomocą telefonu 
komórkowego poprzez różne aplikacje. W strefie A pierwsza godzina parkowania - 3,00 zł, druga 
godzina - 3,60 zł, trzecia godzina - 4,30 zł, każda kolejna godzina -3,00 zł. W strefie B pierwsza 
godzina parkowania - 2,80 zł, druga godzina - 3,30 zł trzecia godzina - 3,90 zł, każda kolejna godzina 
-2,80 zł. W strefie C pierwsza godzina parkowania - 2,00 zł, druga godzina - 2,40 zł, trzecia godzina - 
2,80 zł, każda kolejna godzina -2,00 zł.40 Miesięczna opłata dla osób zameldowanych w strefie 
płatnego parkowania: 10 zł za pierwszy pojazd, 150 zł za każdy kolejny pojazd. Minimalny czas 
wykupu identyfikatora to 3 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy.41

Wskaźnik dla Poznania w strefie A wynosi 1785 biletów, w strefie B - 1912 biletów, a w strefie C - 
2677 biletów.

Konin. Przeciętne wynagrodzenie w powiecie konińskim to 4 215,68 brutto, 3 004,32 netto.

Ceny parkingów w Koninie w strefie płatnego parkowania:

Opłata minimalna to 0,50 zł za 15 minut, za pierwszą godzinę 2,00 zł, za drugą godzinę 2,40 zł za 
trzecią godzinę 2,80 zł za czwartą i każdą następną godzinę 2,00 zł.

Wskaźnik dla Konina wynosi 2107 biletów.

https://slask.onet.pl/strefa-platnego-parkowania-katowice-parkowanie-hybryda-koperta-weekendy-parkingi/h7bbtgx
https://www.pless.pl/2601-strefy-platnego-parkowania
https://poznan.travel/pl/r/jak-dojechac/parkowanie-w-poznaniu
https://www.auto-swiat.pl/porady/abonament-parkingowy-jak-wyrobic-ile-to-kosztuje/r36gcd2%2523slajd-5


Województwo kujawsko-pomorskie i miasta: Toruń oraz Bydgoszcz.

Województwo kujawsko-pomorskie posiada dwie stolice - Toruń oraz Bydgoszcz. Cenniki strefy 
płatnego parkowania są w tych dwóch miastach do siebie zbliżone. Strefa w Toruniu podzielona jest 
na dwie podstrefy: A i B. W strefie A za pół godziny parkowania należy zapłacić 1,20 zł, a pierwsza 
godzina parkowania kosztuje 3,00 zł. Za drugą godzinę należy dopłacić 3,60 zł, a za trzecią 4,30 zł. 
Każda kolejna godzina postoju to koszt dodatkowych 3,00 zł. Ceny w strefie B są o połowę niższe od 
strefy A.

W Bydgoszczy za pół godziny w strefie A należy uiścić opłatę 1,50 zł, a w strefie B 1,00 zł. Pierwsza 
godzina postoju w strefie A kosztuje 3,00 zł, a druga godzina 3,60 zł. W strefie B pierwsza i druga 
godzina parkowania jest o 50% tańsza. Za trzecią godzinę postoju w Strefie A należy dopłacić 4,30 zł, 
a w strefie 2,10 zł. Czwarta, piąta i szósta godzina to koszt dodatkowych 3,00 zł w strefie A, natomiast 
w strefie B to 1,00 zł. Siódma, ósma i dziewiąta godzina w obydwóch strefach to dodatkowe 0,50 zł, 
natomiast dziesiąta i każda kolejna godzina w strefie A to 3,00 zł, a w strefie B to 1,00 zł.

Kujawsko Pomorskie
Toruń

Godzina Strefa A Strefa B
30 min 1,20 zł 0,60 zł

1 godzina 3,00 zł 1,50 zł
2 godzina 3,60 zł 1,80 zł
3 godzina 4,30 zł 2,10 zł

Kolejna 3,00 zł 1,50 zł
Bydgoszcz

Godzina Strefa A Strefa B
30 minut 1,50 zł 1,00 zł
1 godzina 3,00 zł 1,50 zł
2 godzina 3,60 zł 1,80 zł
3 godzina 4,30 zł 2,10 zł

4,5,6 godzina 3,00 zł 1,00 zł
7,8,9 godzina 0,50 zł 0,50 zł
10 i następna 3,00 zł 1,00 zł

Województwo pomorskie i miasta: Gdańsk oraz Sopot.

W Gdańsku pierwsze pół godziny postoju jest darmowe, natomiast pierwsza godzina parkowania to 
koszt 3,90 zł. Za druga godzinę należy dopłacić 4,60 zł, a trzecia i każda kolejna godzina to dodatkowe 
3,30 zł. W Sopocie 10 min postoju kosztuje 0,50 zł, z kolei godzina parkowania kosztuje 3,30 zł. Za 
drugą godzinę należy zapłacić 3,90 zł, a za trzecią 4,60 zł. Każda kolejna godzina postoju to koszt 3,30 
zł.

Pomorskie
Gdańsk*

Godzina Strefa parkowania



30 min
1 godzina 3,90 zł
2 godzina 4,60 zł
3 godzina 3,30 zł
Kolejna 3,30 zł

Sopot
Godzina Strefa parkowania
10 min 0,50 zł

1 godzina 3,30 zł
2 godzina 3,90 zł
3 godzina 4,60 zł
Kolejna 3,30 zł

*Miasto może wprowadzić Śródmiejską strefę parkowania. Cyt:" Ustawodawca określił, iż stawka za 
godzinę postoju pojazdu w Śródmiejskiej SPP może wynosić 0,45% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, a pobór opłat może być dokonywany również w soboty, niedziele i święta" - 
https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/miasto-gdansk-gotowe-do-wprowadzenia-srodmiejskiej-strefy- 
platnego-parkowania-ostateczna-decyzje-podejma-radni,a,3892

Województwo zachodniopomorskie oraz miasta: Szczecin i Świnoujście.

W Szczecinie pierwsze pół godziny postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania w podstrefie A 
wynosi 0,70 zł, a pierwsza godzina postoju 2,80 zł. Za drugą godzinę należy dopłacić 3,20 zł, a za 
trzecią 3,60 zł. Każda kolejna godzina to dodatkowe 2,80zł. Ceny w podstrefie B są tańsze, pierwsze 
pół godziny postoju kosztuje 0,40 zł, a pierwsza godzina 1,60 zł. Za drugą godzinę należy dopłacić 
1,80, za trzecią 2,00 zł, natomiast każda kolejna godzina to 1,60 zł. W Świnoujściu ceny w strefie 
płatnego parkowania są znacząco wyższe niż w Szczecinie, prawdopodobnie wynika to z dużej liczby 
turystów odwiedzających nadmorskie miasto. Cennik podzielony jest na dwa okresy roku. Pierwszy 
(droższy) odnosi się do miesięcy: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Drugi przedział wysokości 
opłat jest niższy dla miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień. W 
okresie wakacyjnym za pół godziny postoju należy zapłacić 2,00 zł, a za pierwszą godzinę 3,90 zł. Za 
postój drugą godzinę należy dopłacić 4,60 zł, za trzecią 5,50 zł, natomiast każda kolejna godzina to 
dodatkowy koszt 3,90 zł. Bilet jednodniowy kosztuje 40 zł. W drugim okresie roku (tańszy cennik) za 
pierwsze pół godziny należy zapłacić 1,50 zł, a za pierwszą godzinę 3,00 zł. Druga godzina to koszt 
3,60 zł, a trzecia 4,30 zł. Za każdą kolejną godzinę należy dopłacić 3,00 zł. Bilety jednodniowy jest o 
połowę tańszy i kosztuje 20 zł.

Zachodnio Pomorskie
Szczecin

Godzina Strefa parkowania
30 min 0,70 zł 0,40 zł

1 godzina 2,80 zł 1,60 zł
2 godzina 3,20 zł 1,80 zł
3 godzina 3,60 zł 2,00 zł
Kolejna 2,80 zł 1, 60zł

Świnoujście

https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/miasto-gdansk-gotowe-do-wprowadzenia-srodmiejskiej-strefy-platnego-parkowania-ostateczna-decyzje-podejma-radni,a,3892


Godzina
Strefa parkowania

W miesiącach*(l) W miesiącach*(2)
30 min 2,00 zł 1,50 zł

1 godzina 3,90 zł 3,00 zł
2 godzina 4,60 zł 3,60 zł
3 godzina 5,50 zł 4,30 zł
Kolejna 3,90 zł 3,00 zł
Dzienny 40 zł 20 zł

* w zależności od miesiąca parkowania w Świnoujściu

Średni koszt 1 godziny w województwie Kujawsko- Pomorskim 3 zł

Średni koszt 1 godziny w województwie Pomorskim 3,60 zł

Średni koszt 1 godziny w województwie Zachodniopomorskim 3,35 zł lub 2,90 zł*

https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-wojewodzkie
* w zależności od miesiąca parkowania w Świnoujściu

Średnie zarobki w 
województwie Kujawsko- 

Pomorskim
4 544 zł

Ilość biletów 1 
godzinnych na 

miesiąc:
1 514 zł

Średnie zarobki w 
województwie 

Pomorskim
5 315 zł

Ilość biletów 1 
godzinnych na 

miesiąc:
1 476 zł

Średnie zarobki w 
województwie 

Zachodniopomorskim
4 746 zł

Ilość biletów 1 
godzinnych na 

miesiąc:
1416 zł lub 1636 zł*

Województwo podkarpackie i miasta: Rzeszów i Dębica.
Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, a także miastem na prawach powiatu. Rzeszów 
liczy 193 88342mieszkańców, a przeciętne wynagrodzenie w tym mieście wynosi 3084 zł netto42 43.

42 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
43 https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podkarpackie

W Rzeszowie SPP została podzielona na dwie podstrefy.

https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-wojewodzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%25C3%25B3w
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podkarpackie


Cennik usługi płatnego parkowania

Podstrefa
Pierwsza 
godzina

Druga godzina Trzecia godzina
Czwarta godzina i 

każda następna

I „Niebieska" 2,00 zl 2,40 zł 2,80 zł 2,00 zł

II „Pomarańczowa" 1,50 zł 1,50 zł l,50zł l,50zł

Źródło: http://www.matip.ires.pl/26320,26327/26327/

Oznacza to więc że przeciętnie zarabiającego mieszkańca Rzeszowa stać na:

Podstrefa I: 1542 bilety jednogodzinne

Podstrefa II:2056 bilety jednogodzinne

Na uwagę w SPP w Rzeszowie zasługuje brak karnetów dla mieszkańców czy abonamentów 
obejmujących dłuższy okres. W zestawieniu do zarobków przeciętnego mieszkańca cena postoju jest 
relatywnie wysoka w obydwu strefach.

Dębica jest miastem i siedzibą powiatu dębickiego w województwie podkarpackim. Liczba ludności w 
tym mieście wynosi 45 63444, a średnie zarobki na mieszkańca to 3050 zł netto45.

44 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mielec
45 https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podkarpackie

Strefa płatnego parkowania w Dębicy dzieli się na dwie podstrefy. Opłaty obowiązują od poniedziałku 
do piątku od 9 do 17.

Strefa 0- obejmuje ulice ,,Rynek”

Strefa I- obejmuje ulice Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego, Żuławskiego, Piekarskiej Kolejowej, 
Żeromskiego.

Cennik usługi płatnego parkowania

Czas 
parkowania

0,5 godziny
Opłata za 1 
godzinę

Opłata za 2 
godzinę

Opłata za 3 
godzinę

Opłata za 4 i 5 
godzinę

Bilet 
całodniowy

Strefa 0 1,00 zł 1,50 zł 1,80 zł 2,00 zł 1,50 zł 8,00 zł.

Strefa 1 0,50 zł 1,00 zł 1,20 zł 1,40 zł 1,00 zł 6,00 zł.

Źródło:http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-w-miescie- 
debica-i-nowe-oplaty-za-parkowanie

Oznacza to, że średnio zarabiającego mieszkańca Dębicy stać na zakup

Strefa 0 - 2034 biletów parkingowych jednogodzinnych

Strefa I - 3050 biletów parkingowych jednogodzinnych

http://www.matip.ires.pl/26320,26327/26327/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mielec
https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-podkarpackie
%25c5%25b9r%25c3%25b3d%25c5%2582o:http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-w-miescie-debica-i-nowe-oplaty-za-parkowanie


Strefa płatnego parkowania w Dębicy jest więc jedną z najtańszych stref parkowania na terenie 
województwa podkarpackiego.


