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           W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28 grudnia br., w sprawie wyposażenia
parkomatów  w  Strefie  Płatnego  Parkowania  w  Kaliszu  w  terminale  płatnicze  umożliwiające
opłacenie  postoju  kartą  płatniczą  oraz  w  funkcję  umożliwiającą  wprowadzenie  numeru
rejestracyjnego pojazdu, uprzejmie informuję jak niżej.

Z uwagi na dysponowanie ograniczonymi środkami finansowymi,  przedłużona została
dotychczasowa umowa na „Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk urządzeń (parkomatów)
wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem,
obsługą i kompleksowym utrzymaniem” dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na okres trzech lat
tj. do dnia 30 listopada 2023r.. Doposażenie istniejących parkomatów ze względów technicznych
w dodatkowe funkcje nie  jest  możliwe.  Pragnę nadmienić,  że opłatę  za postój  w SPP można
alternatywnie  dokonywać  w formie mobilnej  przez telefon komórkowy, co ma coraz szersze
zastosowanie przez korzystających ze SPP.
Zapewniam,  że  na  etapie  przygotowywania  postępowania  przetargowego  na  zakup,  bądź
dzierżawę  nowych  urządzeń  na  kolejne  lata,  zostanie  uwzględnione  wyposażenie  urządzeń  
w czytniki  kart  PayPass/PayWave.  Poruszona  w interpelacji  kwestia  wprowadzania  numerów
rejestracyjnych pojazdów w parkomatach przy wnoszeniu opłat za postój, wymaga analizy pod
kątem funkcjonalności i nie jest także możliwa do wprowadzenia w istniejących parkomatach.
Wg doświadczeń  z  innych miast,   funkcja  ta  przysparza  wiele  kłopotów,  gdyż wydłuża  czas
dokonywania opłaty, co jest niezbyt przychylnie odbierane przez użytkowników strefy a ponadto
prowadzi  do  pomyłek  przy  wprowadzaniu  numerów  rejestracyjnych  pojazdów,  co  z  kolei
przyczynia się do częstych reklamacji.

Jednocześnie  pragnę  poinformować,  iż  Zarząd  Dróg Miejskich  w Kaliszu  pracuje  nad
wprowadzeniem zmian dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Łukasz Włodarek  
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Interpelacja  

w sprawie wyposażenia parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Miasta Kalisz w terminale 
płatnicze umożliwiające opłacenie postoju kartą płatniczą oraz w funkcję umożliwiającą 
wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 parkometry zlokalizowane w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu, nie są wyposażone 
czytniki umożliwiające dokonywanie płatności bezkontaktowych, m. in. za pomocą karty płatniczej, 
co dla wielu osób parkujących w strefie stanowi spore utrudnienie. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
opłaty są często dokonywane monetami o nominale niższym niż 1 PLN, co skutkuje częstym 
odrzucaniem monet przez parkomat, a finalnie uniemożliwia zakupienie biletu parkingowego. Co 
więcej, brak konieczności wpisania numeru rejestracyjnego przy zakupie biletu, może skutkować 
przekazywaniem biletu między osobami parkującymi w strefie parkowania, co nie powinno mieć 
miejsca. Istniejąca infrastruktura parkometrowa, może być postrzegana przez osoby przyjeżdżające do 
Kalisza jako - delikatnie rzecz ujmując - nieaktualna, niepasująca do realiów dynamicznego rozwoju 
płatności bezgotówkowych w Polsce.  

 Mając na względzie powyższą argumentację, uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o 
pochylenie się nad tą kwestią oraz o zabezpieczenie środków w budżecie na 2021 rok, które 
umożliwią unowocześnienie istniejącej infrastruktury parkometrowej i przystosowanie parkometrów 
do obecnych standardów i wymogów konsumenckich.  
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