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REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH  

 

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu usługi Webserwisu dla Użytkownika 
Orlen Flota oraz Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady realizacji operacji parkowania 
w Strefach Płatnego Parkowania. 

2. Korzystającym z systemu mobiParking może być każdy Użytkownik Orlen Flota, który 
zaakceptował Regulamin użytkownika systemu SkyCash, Regulamin Webserwisu dla 
Użytkowników Orlen Flota oraz niniejszy Regulamin. 

§ 2 ZASADY DOKONYWANIA OPERACJI W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA 

 

1. Użytkownik SkyCash inicjuje płatność w ramach systemu mobiParking za 
pośrednictwem SMS lub poprzez wybór w dostępnej aplikacji mobiParking lub 
SkyCash zainstalowanej na telefonie Użytkownika „Parkingi – wybór odpowiedniej 
Gminy – zapłać za parking”, a następnie wybór jednej z opcji płatności, zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 i zatwierdzeniu jej kodem PIN. 

2. Płatności w systemie mobiParking są realizowane w czasie uzgodnionym z Gminą, ze 
skutkiem wobec Użytkownika w czasie rzeczywistym. 

3. Zasady współpracy pomiędzy SkyCash, a Gminami są uregulowane w odrębnych 
umowach. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Gminę, 
Użytkownika zwraca się z reklamacją do Gminy, zgodnie z procedurą reklamacyjną 
obowiązującą w Gminie. 

5. Użytkownik powinien umieścić Identyfikator Parkingowy albo w formie naklejki 
(umieszczonej w prawym dolnym rogu przedniej szyby Pojazdu), albo w formie 
wydruku zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Identyfikator musi być umieszczony w taki sposób, aby był w całości widoczny z 
zewnątrz Pojazdu. 

6. SkyCash zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania systemu mobiParking w 
całości lub w odniesieniu do poszczególnych Stref Płatnego Parkowania, w 
szczególności w przypadku rozwiązania umowy lub umów łączących SkyCash z 
Gminami zarządzającymi Strefami Płatnego Parkowania lub z innym odpowiednim 
podmiotem (lista miast, w których można korzystać z systemu mobiParking stanowi 
Załącznik nr 1 do Regulaminu)   

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILOPRAWNA 

 

1. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonanie 
Zlecenia, jeżeli wynikło ono ze stanów i zdarzeń od SkyCash niezależnych, na których 
wystąpienie nie miał wpływu, i w których skutkom nie mógł przy dołożeniu należytej 
staranności zapobiec 

2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze wskazania przez Gminę 
lub Użytkownika niewłaściwych danych związanych z systemem mobiParking 
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§ 4 ZMIANA REGULAMINU 

 

1. SkyCash zastrzega sobie prawo do zmiany treści nieniejszego Regulaminu. 

2. Zmiania Regulaminu nie może wpływać na sposób wykonania wydanych już Zleceń.  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a SkyCash jest 
prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowania Regulamin Użytkownika Systemu 
SkyCash oraz Regulamin Usługi Webserwisu dla Użytkownika Orlen Flota oraz 
odpowiednie przepisy prawa. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.  

§ 6 ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1: Lista miast, w których można korzystać z systemu mobiParking i wskazanie 
uchwał jednostek samorządu terytorialnego; 
Załącznik nr 2: Wzór Identyfikatora Parkingowego 
Załącznik nr 3: Sposoby wydawania zleceń płatności w ramach systemu mobiParking (oraz 
szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją) 
 
 
Załącznik nr 1:  
 
Białystok 
 
Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia  na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (z późniejszymi 
zmianami) Uchwała Nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r. 
zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego 
parkowania. 
 
Chełmno 
 
XXIV/155/2012 Rada Miasta Chełmna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie oplat za  
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania w mieście Chełmnie. 
 
Chorzów 
 
1. Uchwała Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009r. (Dz. Urz. Woj.  
Śl. z 2009r. Nr 149, poz 2946), 
2. Uchwała Nr XL/729/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2009r. Nr 174, poz 3203), 
3. Uchwała Nr XLII/804/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009r. 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 211, poz 3928), 
4. Uchwała Nr XLVIII/939/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2009r. Nr 99, poz 1594) 
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w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad 
pobierania opłat  za parkowanie na terenie miasta Chorzowa 
 
 
Ciechanów 
 
UCHWAŁA Nr 297/XXV/2012 RADY MIASTA CIECHANÓW 
z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów  samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy 
Płatnego Parkowania”. 
 
Częstochowa 
 
Uchwała Nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia  strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 
miasta Częstochowy. 
 
Gdańsk 
 
Uchwała Nr XVI /507/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia stref  płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, 
ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich 
pobierania (Dziennik Urzędowy  Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1162 z dnia 14 maja 
2010 r.) Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2010 r. w 
sprawie  ogłoszenia  jednolitego tekstu Uchwały Nr XVI 507/2003 Rady Miasta Gdańska z 
dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach 
publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w 
tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania. 
 
Gdynia 
 
Uchwała Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego  parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i 
opłaty dodatkowej  oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. 
 
Hel 
 
Uchwała Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Helu z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu oraz wysokości opłat za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 
 
Kraków 
 
UCHWAŁA NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 
opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych 
opłat. 
 
Krynica Morska 
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Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Miasta Krynicy Morskiej z 28 kwietnia 2009 r. w sprawie 
ustalenia strefy  płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krynicy 
Morskiej oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich 
pobierania. 
 
Lublin 
 
Uchwała Nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r.w sprawie 
ustalenia  strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz 
wysokości opłat  za parkowanie i sposobu ich pobierania. 
 
Łódź 
 
Uchwała Nr XL/805/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz 
opłat  za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 
 
 
 
Oleśnica 
 
Uchwała nr. XVIII/143/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2012 w sprawie zmiany 
uchwały  na VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2012 w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach  publicznych  w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 
opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu 
pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 
 
Ostrołęka 
 
Uchwała nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania. 
 
Pabianice 
 
Uchwała nr XVII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej 
strefie i sposobu ich pobierania. 
 
Sopot 
 
Uchwała Nr XXXVI/438/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmiany  
uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie 
Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich 
pobierania 
 
Słupsk 
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UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat 
za parkowanie i sposobu ich pobierania. 
 
Swarzędz 
 
Uchwała nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3301, z dn. 20.07.2012 r.). 
 
Szczecin 
 
Uchwała Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia 
strefy  płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych  Miasta  Szczecin oraz sposobu ich pobierania (po zmianach wprowadzonych 
przez Uchwałę Nr XVI/438/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz Uchwałę 
Nr XXIV/638/08 Rady  Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. oraz Uchwałę Nr XXX/760/08 
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwałę Nr XLIII/1079/10 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 25 stycznia 2010r.) 
 
Świnoujście 
 
Uchwała nr XXXIX /341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie  
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta 
ŚwinoujściaWałbrzych Uchwała Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 
2008 r. w sprawie ustalenia  stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za 
parkowanie pojazdów samochodowych  na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i  zerowej stawki opłaty dla niektórych 
użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia  zasad pobierania 
tych opłat. 
 
Wałbrzych 
 
Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku o zmianie 
uchwały Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 
ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia 
opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, 
określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat 
 
Warszawa 
 
Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 
roku  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za 
parkowanie pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty 
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 
 
Wąbrzeźno 
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UCHWAŁA NR XXIII/166/12 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 27 września 2012 r. w 
sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz 
wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 
 
Wrocław 
 
Uchwała nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. (w sprawie 
ustalenia  strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie 
pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników 
drogi, sposobu pobierania tych  opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej). 
 
 
 
Załącznik nr 2:  
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Załącznik nr 3:  
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