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Strefa Płatnego Parkowania

[1]
Na terenie toruńskiej starówki jak i w jej otulinie parkowanie pojazdów jest płatne.
Obowiązuje tu Strefa Płatnego Parkowania. Opłaty pobierane są w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.
W strefie Śródmiejskiej od 1 czerwca 2021 opłata będzie także obowiązywać w soboty, w
godzinach 8:00-18:00.
W Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu wyznaczone są trzy obszary:

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) - obejmuje obszar ograniczony
ulicami: al. Św. Jana Pawła II (na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do pl. Artylerii Polskiej),
Wały gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do ul. Leona Szumana),
Leona Szumana, pl. św. Katarzyny (południowa pierzeja), Warszawska, Bulwar Filadelfijski (na
odcinku od ul. Warszawskiej do Ślimaka Getyńskiego), Ślimak Getyński - z wyłączeniem tych
ulic.

Strefa Płatnego Parkowania - A (SPP-A) - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Bulwar
Filadelfijski (na odcinku od ul. Ślimaka Getyńskiego do al. 500-lecia Torunia), ks. Jerzego
Popiełuszki (na odcinku od ul. Bulwar Filadelfijski do łącznika z ul. Rybaki), al. 500-lecia
Torunia, Alojzego Tujakowskiego, Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Alojzego
Tujakowskiego do al. Św. Jana Pawła II), al. św. Jana Pawła II (na odcinku od ul. Juliusza
Słowackiego do placu Niepodległości), Czerwona Droga, Odrodzenia, gen. Henryka
Dąbrowskiego, inż. arch. Kazimierza Gregorkiewicza (na odcinku od pl. św. Katarzyny do ul.
Wały gen. Władysława Sikorskiego), pl. św. Katarzyny, Leona Szumana, Wały gen.
Władysława Sikorskiego (na odcinku od ul. Leona Szumana do pl. Artylerii Polskiej), al. św.
Jana Pawła II (na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do Ślimaka Getyńskiego), Ślimak Getyński wraz z tymi ulicami.
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Strefa Płatnego Parkowania – B (SPP-B) - obejmuje obszar ograniczony ulicami: pl. Św.
Katarzyny (wschodnia i północna pierzeja), inż. arch. Kazimierza Gregorkiewicza (na odcinku
od ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego do pl. bp. Chrapka), gen. Henryka Dąbrowskiego,
Przy Kaszowniku, pl. Pokoju Toruńskiego - z wyłączeniem tych ulic oraz gen. Stanisława
Skrzyńskiego, pl. 18 Stycznia, Warszawska - wraz z tymi ulicami, a także ul. Legionów (na
odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Odrodzenia).

Kliknij, by przejść do dużej mapy [2]

Stawki opłat za parkowanie w SPP

pierwsza godzina parkowania w Śródmiejskiej Strefie – 5 zł
pierwsza godzina parkowania w strefie A – 3 zł
pierwsza godzina parkowania w strefie B – 1,50 zł

abonament mieszkańca w każdej ze stref – 30 zł
abonament osoby niepełnosprawnej w każdej ze stref – 15 zł

abonament koperty w Śródmiejskiej Strefie – 700 zł
abonament koperty w strefie A – 500 zł
abonament koperty w strefie B – 300 zł

opłata dodatkowa za brak biletu – 60 zł (po upływie 5 dni wzrasta do 150 zł)

>>> Pobierz pełną tabelę opłat za parkowanie w SPP [3]
W jaki sposób można zapłacić za parkowanie w SPP?

poprzez wykupienie biletu postojowego w parkometrze - płatne bilonem o nominałach: 10, 20
i 50 groszy oraz 1, 2 i 5 zł lub kartą zbliżeniowo
blikiem
poprzez wykupienie abonamentu
za pomocą telefonu komórkowego, poprzez usługę Mobilet, Skaycash
Abonamenty
Kierowcy parkujący na starówce mogą skorzystać z abonamentów:

dla mieszkańców starówki - wydawany po udokumentowaniu zameldowania na pobyt
stały lub czasowy odpowiednio na terenie ŚSPP, SPP-A i SPP-B oraz tytułu prawnego do
pojazdu w postaci własności lub współwłasności (leasing, kredyt, umowa z pracodawcą),
uprawniający do parkowania pojazdu w strefie wpisanej w abonamencie, wydawany
mieszkańcowi tylko na jeden pojazd, >>> pobierz wniosek [4];
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dla osób niepełnosprawnych - wydawany po udokumentowaniu posiadania karty
parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wydanej na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.3) oraz tytułu
prawnego do pojazdu w postaci własności lub współwłasności (leasing, kredyt, umowa z
pracodawcą,) uprawniający do parkowania pojazdu w każdej ze stref, >>> pobierz wniosek
[5];

dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - wydawany osobie, której przysługuje władza
rodzicielska, opieka lub kuratela nad osobą niepełnosprawną, po udokumentowaniu
posiadania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wydanej na podstawie art. 8 ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz tytułu prawnego do pojazdu
w postaci własności lub współwłasności (leasing, kredyt, umowa z pracodawcą) uprawniający
do parkowania pojazdu w każdej ze stref, >>> pobierz wniosek [6];

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze SPP - wydawany
dla SPP-A lub SPP-B po udokumentowaniu statusu podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, tytułu prawnego do znajdującego się na obszarze danej strefy lokalu, w którym
działalność ta jest wykonywana oraz tytułu prawnego do pojazdu w postaci własności lub
współwłasności (leasing, kredyt, umowa z pracodawcą,) uprawniający do parkowania pojazdu
w strefie wpisanej w abonamencie, >>> pobierz wniosek [7];

abonament zwykły - wydawany dla SPP-A lub SPP-B, po udokumentowaniu tytułu prawnego
do pojazdu w postaci własności lub współwłasności, uprawniający do parkowania pojazdu w
strefie wpisanej w abonamencie, >>> pobierz wniosek [8];

abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) - uprawniający do
parkowania pojazdu wyłącznie w wyznaczonym zastrzeżonym miejscu postojowym. Opłatę za
abonament koperty wydawany po raz pierwszy należy uregulować za 3 miesiące z góry, >>>
pobierz wniosek [9];
Parkowanie dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne parkujące swoje samochody w SPP mogą korzystać ze szczególnych
przywilejów – zarówno w kwestii specjalnie wyznaczonych i oznakowanych miejsc postojowych jak i
niskich cen abonamentów. Osoby niepełnosprawne posiadające "kartę parkingową osoby
niepełnosprawnej", mogą parkować bezpłatnie tylko w miejscach wyznaczonych, czyli na tzw.
kopertach inwalidzkich. Obecnie na terenie Strefy Płatnego Parkowania są wyznaczone 142 takie
koperty.
>>> Przejdź do mapy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Nie zapłaciłeś za postój w strefie lub przekroczyłeś opłacony czas?
Kontrolerzy pracujący w Strefie Płatnego Parkowania wystawią wezwanie do uiszczenia opłaty
dodatkowej. Opłata dodatkowa wynosi:

8 zł w przypadku jeżeli kierowca przekroczy opłacony czas parkowania o maksymalnie 1
godzinę
60 zł jeżeli zostanie wniesiona w ciągu pięciu dni od dnia wystawienia wezwania
150 zł jeżeli zostanie zapłacona po pięciu dniach od dnia wystawienia wezwania
Opłatę dodatkową można uregulować w:

parkomacie
przelewem na konto MZD (Bank Millennium O/Toruń 42 11 60 22 02 0000 0000 32 127 127
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w kasie MZD przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23 ( od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-19.00).
Ważne adresy:
Kasa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23
tel. 56 66 00 611
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku - od 8.00 do 19.00
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku - od 7.00 do 15.00
tel. 56 66 93 100
e-mail: mzd@mzd.torun.pl [10]
Awaria lub uszkodzenie parkomatu
W przypadku awarii lub uszkodzenia parkomatu obowiązkiem kierowcy jest uiszczenie opłaty za
parkowanie w innym, sąsiednim parkomacie lub skorzystanie z innej formy płatności mobilnej
(moBILET i Skycash).
Dodatkowe informacje:

Uchwała nr 576/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2021 r. [11]

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/field/image/spp_mapka_schemat_art.jpg
[2] https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MFcAYb7IA_7U-7PKPTJqo9SKN5c&amp;ll=53.0121
7440640513%2C18.60787715662229&amp;z=16
[3] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_tabela_oplat_2021.docx
[4] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_abo_miesz_strefy_s_a_b.docx
[5] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_abo_niep_strefy_s_a_b.docx
[6] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_abo_opiek_strefa_s_a_b.docx
[7] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_abo_przedsiebiorca_strefy_s_a_b.docx
[8] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_abo_zwykly_strefy_s_a_b.docx
[9] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_abo_koperta_strefy_s_a_b.docx
[10] mailto:mzd@mzd.torun.pl
[11] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/spp_uchwala_576_2021.docx
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