
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W PROSZOWICACH 

Zgodnie z Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22.10. 2019r. 

 

STAWKI OPŁAT  

Ustala się następujące stawki opłat za kolejne godziny postoju w strefie płatnego parkowania: 

za pierwszą godzinę postoju - 2,00zł 

za drugą godzinę postoju - 2,40zł 

za trzecią godzinę postoju - 2,80zł 

za czwartą i kolejne godziny postoju - po 2,00 zł za każdą. 

Minimalna opłata, wynosi 1,00zł (za pierwsze 30 min postoju) 

ZEROWA STAWKA OPŁAT STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA PROSZOWICE 

DLA: 

 Niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy 

organ, wyłącznie za postój w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych 

dla tych osób. 

 Motocykli. 

 Taksówek w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc postoju. 

 Oznakowanych pojazdów wykonujących usługę przewozu osób w ramach 

transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) przy czym przewóz może być 

wykonywany także celem edukacji osób niepełnosprawnych – wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do wykonania przewozu. 

 Trwale zewnętrznie oznakowanych lub posiadających pisemne potwierdzenie 

wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice pojazdów: 

 

 pogotowia energetycznego, wodnokanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego, 

 pojazdów obsługujących gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

posiadających pisemne potwierdzenie wydane przez Burmistrza gminy i Miasta 

Proszowice, 

 straży miejskiej Miasta Proszowice 

 do poboru krwi, 

 organizacji społecznych realizujących na rzecz Gminy Proszowice usługi z zakresu 

opieki nad zwierzętami, 

 wojewódzkich, powiatowych i gminnych służb zarządzania kryzysowego, 

 wykonawców prac utrzymaniowych w zakresie mienia komunalnego, działających na 

zlecenie Gminy, posiadających pisemne potwierdzenie wydane przez Burmistrza 

gminy i Miasta Proszowice, 



 operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących usługi na zlecenie 

Gminy Proszowice, wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych, 

 gminnych, powiatowych lub wojewódzkich zarządców dróg, 

 Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz Starostwa Powiatowego w Proszowicach. 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT STRTEFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

PROSZOWICE: 

 

1. pojazdy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych; 

2. pojazdy zarządów dróg publicznych; 

3. pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw 

obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

tak stanowi; 

4. pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej; 

5. autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły, 

6. pojazdy będące własnością przedstawicielstw państw obcych oznaczone symbolami 

CD lub CC. 

 

 

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

PROSZOWICE ORAZ RODZAJE ABONAMENTÓW: 

Abonament postojowy typu „P” 

- na jeden dzień roboczy - 25zł 

- na 5 kolejnych dni roboczych (tygodniowy) - 125zł 

- na jeden miesiąc - 250zł 
 

Podstawą do nabycia abonamentu postojowego jest spełnienie warunków przewidzianych 

dla określonego typu abonamentu oraz posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu: 

 własności; 

 współwłasności; 

 umowy leasingu; 

 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup 

samochodu. 

 

Abonament postojowy miesięczny „Mieszkańca” i „Instytucja”: 

 

Abonament postojowy wydawany jest: 

 

1. Osobie fizycznej, (rozliczającej podatek dochodowy ze wskazaniem jako miejsca 

zamieszkania obszar Gminy Proszowice. Fakt ten wnioskodawca zobowiązany jest 

udokumentować poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 

Proszowice: 



a. pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczonej przez właściwy Urząd 

Skarbowy w Proszowicach - czyli zawierającej prezentatę, pieczątkę urzędu 

w oryginale) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, 

wydrukowanej (przedłożonej na nośniku elektronicznym) pierwszej strony PIT oraz 

wydrukowanego (przedłożonego na nośniku elektronicznym) UPO (Urzędowego 

Potwierdzenia Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, 

zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia 

wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za 

rok przypadający przed rokiem poprzednim, lub 

b. formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej 

podatnikiem, złożonego w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczonego przez 

właściwy Urząd Skarbowy w Proszowicach (zawierającego prezentatę, pieczątkę 

urzędu w oryginale), w którym wskazano obszar Gminy Proszowice jako miejsce 

zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub 

c. zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt złożenia 

w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar 

Gminy Proszowice jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.)  
 

zameldowanej na obszarze określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w 

Proszowicach Nr XI/121/2019, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego 

z tytułów  

 własności; 

 współwłasności; 

 umowy leasingu; 

 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup 

samochodu 

(posiadanie dokumentów do wglądu) 

 

 

 a w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności, 

okazującej dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania 

właściciela/współwłaściciela zgodnie z adresem zameldowania - stanowiący dowód 

wniesienia opłaty za postój wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania. 

  

Stawka opłaty za pojazd samochodowy wynosi 10 zł/miesiąc.  

 

Na warunkach, o których mowa w zdaniu poprzednim osoba fizyczna, uprawniona jest do 

nabycia jednego abonamentu postojowego. 

 

2. Instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznej, wyznaniowej, 

politycznym związkom i organizacjom zawodowym mającym siedzibę na obszarze 

określonym podstrefą, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego 

z tytułów : 

 

 własności; 

 współwłasności; 

 umowy leasingu; 



 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup 

samochodu. 

(posiadanie dokumentów do wglądu) 

- stanowiący dowód wniesienia opłaty za postój wyłącznie w podstrefie siedziby,  

 

Stawka opłaty za pierwszy pojazd wynosi - 100,00 zł/ miesiąc.  

 

Ustala się progresywne narastanie opłaty za każdy kolejny pojazd o 20% w stosunku do 

opłaty za poprzedni pojazd. 

 

3. na okres nie dłuższy niż 1 rok, w przypadku zameldowania na okres tymczasowy - na 

czas nie dłuższy niż okres tymczasowego meldunku, 

4. abonament, o którym mowa powyżej przestaje być dowodem wniesienia opłaty z chwilą 

wymeldowania z adresu, jaki został podany przy wniesieniu opłat. 

 

 Abonament postojowy miesięczny typu „N” dla osoby niepełnosprawnej : 

Przysługuje: 

1. Osobie niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, 

posiadającej ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1260 z późn. zm.) – wydany wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na 

podstawie jednego z tytułów : 

 

 własności; 

 współwłasności; 

 umowy leasingu; 

 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup 

samochodu. 

(posiadanie dokumentów do wglądu) 

 

2. Rodzicowi albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi osoby niepełnosprawnej, 

zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, posiadającej ważną kartę 

parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) - 

wydany wyłącznie dla jednego pojazdu samochodowego posiadanego na podstawie 

jednego z tytułów wymienionych powyżej. 

3. Wydawany jest na czas nie dłuższy niż okres ważności karty parkingowej osoby 

niepełnosprawnej. 

 

Stawka opłaty za abonament wynosi – 2,50 zł/miesiąc. 

 



Abonament postojowy zastępczy typu „Z” : 

Jest wydawany dla właściciela abonamentu który: 

1. utracił możliwość korzystania z pojazdu, na który był wydany abonament wskutek: 

uszkodzenia, wypadku, 

 

2. wykazał utratę możliwości korzystania z samochodu w szczególności poprzez przedłożenie 

notatki policji lub innej służby, zgłoszenia do ubezpieczyciela, zaświadczenia od zakładu 

naprawczego, 

 

3. okazał do wglądu oryginał umowy poświadczającej posiadanie pojazdu, który będzie 

używany w zamian za pojazd zastępowany na okres nie dłuższy niż czas naprawy albo 

likwidacji szkody. 

 

Abonament postojowy typu „M” dla mikroprzedsiębiorcy lub właściciela nieruchomości 

będącego jednocześnie administratorem tej nieruchomości : 

1. Mikroprzedsiębiorcy mającego siedzibę lub prowadzącego działalność gospodarczą 

na obszarze, w który obejmuje określona podstrefa płatnego parkowania, co 

udokumentuje tytułem prawnym do lokalu - stanowiący dowód wniesienia opłaty za 

postój wyłącznie w podstrefie odpowiadającej udokumentowanemu tytułowi 

prawnemu do lokalu, posiadającemu pojazd samochodowy na podstawie jednego 

z tytułów wymienionych poniżej: 

 własności; 

 współwłasności; 

 umowy leasingu; 

 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup 

samochodu. 

(posiadanie dokumentów do wglądu) 

 

 

 

2. Osobie będącej właścicielem nieruchomości zlokalizowanej na obszarze określonym 

podstrefą - jednocześnie będącej administratorem tej nieruchomości stanowiący 

dowód wniesienia opłaty za postój wyłącznie w podstrefie odpowiadającej 

udokumentowanemu tytułowi prawnemu do nieruchomości, posiadającej pojazd 

samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych powyżej, na 

podstawie oświadczenia wszystkich pozostałych współwłaścicieli, że dana osoba jest 

administratorem nieruchomości. 

Stawka opłaty za abonament typu „M”, wynosi 100,00 zł/miesiąc.  

Wydawany jest maksymalnie na okres 1 roku.  



Podmiot spełniający powyższe wymagania może uzyskać tyko jeden abonament typu „M”. 

 

Abonament postojowy typu „E”  

Jest wydawany dla podmiotu posiadającego na podstawie jednego z  poniższych tytułów: 

 własności; 

 współwłasności; 

 umowy leasingu; 

 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup 

samochodu. 

 

pojazd samochodowy z napędem elektrycznym bądź hybrydowym zarejestrowany na terenie 

Gminy Proszowice. 

Stawka opłaty za abonament typu „E”, wynosi 100,00 zł/miesiąc.  

Wydawany jest maksymalnie na okres 1 roku. 

 

ZASTRZEŻONE STANOWISKA POSTOJOWE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI 

 

1. Dla prowadzących działalności gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania 

wprowadza się możliwość nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), 

w celu korzystania na prawach wyłączności. 

2. Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 850,00 zł/miesiąc, 

3. Ustala się progresywne narastanie opłaty za każde kolejne stanowisko o 20% 

w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko. 

4. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach 

wyłączności jest uprzednie wyrażenie zgody i wyznaczenie koperty przez 

zarządzającego ruchem w trybie przewidzianym w art. 13b ust. 6 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 z późn. zm.) i uiszczenie opłaty, o której mowa powyżej. 

 

ZWROT ABONAMENTU POSTOJOWEGO I OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA PROSZOWICE 

Zwrot abonamentu postojowego i opłaty za abonament przed upływem jego ważności może 

nastąpić w przypadku: 

 zbycia pojazdu; 

 kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji; 

 wyrejestrowania pojazdu; 

 na uzasadniony wniosek właściciela abonamentu lub jego następcy prawnego 

(za zwrot opłaty abonamentowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 

5,00 zł) 

 

W przypadkach wymienionych powyżej właścicielowi abonamentu zwraca się opłatę za 

pełne niewykorzystane miesiące licząc od dnia wpływu wniosku o zwrot abonamentu do 

Biura Strefy Płatnego Parkowania. 



 

Z dniem wpływu pisemnej dyspozycji do Biura Strefy Płatnego Parkowania w Proszowicach 

abonament traci ważność. 

 

Właściciel abonamentu postojowego ubiegając się o jego zwrot obowiązany jest, wypełnić 

formularz „Zwrot abonamentu postojowego” oraz dołączyć odpowiednio: 

 umowę kupna – sprzedaży lub inną umowę przenoszącą własność zgodnie 

z przepisami prawa cywilnego; 

 zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia; 

 zaświadczenie o demontażu pojazdu potwierdzone przez wydział właściwy dla 

ewidencji pojazdów; 

 konieczne jest wskazanie okoliczności uzasadniających jego zwrot. 

 

 


