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Regulamin usługi mobiParking w SkyCash 
(obowiązujący od 1 lipca 2020 r. )  

 
 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne  

 
1. Niniejszy Regulamin usługi mobiParking w SkyCash (dalej: „Regulamin”) określa zasady 

świadczenia przez SkyCash usług w zakresie udostępnienia narzędzi obsługi płatności 
dokonywanych drogą elektroniczną za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego 
(dalej: „Usługa mobiParking”, „Usługa”) oraz zasady odpowiedzialności SkyCash z tytułu 
naruszenia zobowiązań umownych i ustawowych.  

2. Korzystającym z Usługi mobiParking może być każdy Użytkownik, który zaakceptował 
niniejszy Regulamin oraz Regulamin Aplikacji SkyCash. 

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
Aplikacji SkyCash, w szczególności w zakresie Rejestracji Konta, korzystania z Aplikacji, 
własności intelektualnej, Zgłoszeń i Reklamacji a także definicji wskazanych w Regulaminie 
Aplikacji SkyCash, a niezawartych w niniejszym Regulaminie.   

4. SkyCash nie pobiera z tytułu płatności w ramach Usługi mobiParking wynagrodzenia od 
Użytkowników. 

5. Konto Użytkownika umożliwia zalogowanie się zarówno w Aplikacji SkyCash jak i 
dedykowanej aplikacji mobiParking. Widoczne w aplikacji mobiParking saldo portmonetki i 
Instrumentu Płatniczego portmonetka+ i Karty płatnicze Użytkownika są tożsame do salda i 
Kart płatniczych widocznych w Aplikacji SkyCash.  

 
 

§ 2. 

Definicje 

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje i skróty: 
 

1) Aplikacja – Aplikacja SkyCash zdefiniowana w Regulaminie Aplikacji SkyCash oraz aplikacja 
mobiParking; 

2) Gmina – jednostka samorządu terytorialnego, będąca Akceptantem płatności w ramach 
Usługi mobiParking;  

3) Strefa Płatnego Parkowania – miejsca, na których Gmina ustanowiła obowiązek wnoszenia 

opłat za parkowanie Pojazdu oraz określiła stawki opłat za parkowanie Pojazdu; Miejsca 

objęte Strefami Płatnego Parkowania zarządzane są przez Gminy, które znajdują się na liście 

umieszczonej na stronie https://www.skycash.com/ ze wskazaniem odpowiedniej uchwały 

Gmin dotyczące Stref Płatnego Parkowania.   
4) Pojazd – wyposażony w tablice rejestracyjne pojazd, którego postój w Strefie Płatnego 

Parkowania jest odpłatny;  
5) Numer Rejestracyjny Pojazdu – zarejestrowany w SkyCash numer tablic rejestracyjnych 

Pojazdu, którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania będzie objęte płatnościami w 
ramach Usługi mobiParking. Numer rejestracyjny Pojazdu jest przypisany do Unikatowego 
Identyfikatora Użytkownika (numeru telefonicznego Użytkownika); 

https://www.skycash.com/


 
 

 
6) Identyfikator   Parkingowy   –   identyfikator, umożliwiający   identyfikację   Pojazdu   przy 

korzystaniu z Aplikacji SkyCash, zgodny z wzorem, którego aktualna wersja opublikowana 
jest na stronie https://www.skycash.com/; 

7) Usługa mobiParking – transfer środków pieniężnych dokonywany za pośrednictwem 
SkyCash,  na  rzecz  danej  Gminy  z  tytułu  parkowania  Pojazdów  w  miejscach  objętych 
Strefami Płatnego Parkowania;  

8) Kanał Komunikacji - zaszyfrowany sposób komunikacji Użytkownika z Kontem, w celu 
skorzystania z Usługi mobiParking: Aplikacja SkyCash, lub aplikacji mobiParking, wiadomość 
SMS wysłana z telefonu aktywowanego w sieci GSM działającego na terenie Polski, 
połączenie telefoniczne. Szczegółowe funkcje Kanałów Komunikacji opisane są na stronie 
https://www.skycash.com/.  

9) Umowa - zawierana z chwilą akceptacji Regulaminu na czas nieokreślony umowa ramowa o 
Usługę mobiParking. 
 

§ 3. 

Szczegółowe zasad dokonywania Płatności w ramach Usługi mobiParking 
 
 

1. Warunkiem dokonania płatności w ramach Usługi mobiParking jest posiadanie przez 
Użytkownika na portmonetce lub Instrumencie płatniczym portmonetka+, w chwili składania 
Zlecenia Płatniczego, salda odpowiadającego co najmniej kwocie, na jaką opiewa Zlecenie 
Płatnicze.  

2. W celu uruchomienia możliwości korzystania z Usługi mobiParking Użytkownik wprowadza 
do Aplikacji Numer Rejestracyjny Pojazdu. Użytkownik może wprowadzić do Aplikacji więcej 
niż jeden Numer Rejestracyjny Pojazdu.  

3. Użytkownik ma prawo dokonania, poprzez Aplikację, zmiany indywidualnych ustawień w 
zakresie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu. 

4. Użytkownik inicjuje płatność w ramach Usługi mobiParking poprzez wybór w dostępnego w 
aplikacji mobiParking lub Aplikacji SkyCash  miasta, sposobu parkowania danego pojazdu, 
wybór strefy, o ile jest wymagana, oraz wybór Metody Płatności.  

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

6. Kwota pojedynczej płatności nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 500,-
euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 
w dniu dokonania Płatności.  

7. Terminy uznania rachunku dostawcy Gminy kwotą transakcji płatniczej oraz udostępnienia 
Gminie kwoty transakcji przez dostawcę odbiorcy określone w art. 54, art. 56 i art. 57 
Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych nie mają zastosowania.  

8. Do rozliczania opłaty za parkowanie przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych 
komunikatach przesłanych do Użytkownika, który uruchomił płatność w Usłudze 
mobiParking, za pośrednictwem Kanału Komunikacji.  

9. Płatne parkowanie zaczyna się po wysłaniu komendy rozpoczynającej parkowanie właściwej 
dla danej Strefy Parkowania, zgodnie z opisem komend umieszczonym na stronie 
https://www.skycash.com/ i otrzymaniu zwrotnego komunikatu z Aplikacji SkyCash lub 
aplikacji mobiParking. Wysłanie komendy rozpoczynającej parkowanie obejmuje 
upoważnienie udzielone SkyCash do pobrania środków z Konta Użytkownika i przekazania 
ich Gminie tytułem opłaty za parkowanie Pojazdu. 

10. Płatne parkowanie kończy się: 

https://www.skycash.com/
https://www.skycash.com/


 
 

 
a. na zlecenie Użytkownika i po otrzymaniu zwrotnego komunikatu (w momencie 

określonym w tym komunikacie) z Aplikacji SkyCash lub aplikacji mobiParking lub 
b. automatycznie - w chwili wyczerpania środków na Koncie Użytkownika, lub 
c. automatycznie – w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia opłat za 

parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania (z wyłączeniem zleceń 
parkowania czasowego), lub  

d. automatycznie – w przypadku parkowania czasowego, w chwili upływu czasu 
parkowania, jeżeli parkowanie rozpoczęte zostało za pomocą komend określających 
długość czasu parkowania, wskazanych na stronie https://www.skycash.com/. 

11. Płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie kolejnego dnia, objętego obowiązkiem 
wnoszenia opłat za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania:  

a. po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania zgodnie z opisem umieszczonym 
na stronie https://www.skycash.com/, poza godzinami, w trakcie których istnieje 
obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie, lub  

b. po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania zgodnie z opisem umieszczonym 
na stronie https://www.skycash.com/, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu 
płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana 
została w wyniku wysłania komendy minimalna opłata za parkowanie;  

c. po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania na określony czas postoju 
zgodnie z opisem umieszczonym na stronie https://www.skycash.com/, w przypadku, 
jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu 
niż okres, za który pobrana została opłata w wyniku wysłania komendy. 

 

§ 4. 

Strefa Płatnego Parkowania 
 

1. Zasady współpracy pomiędzy SkyCash, a Gminami są uregulowane w odrębnych umowach.  
2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działalności Gminy, w 

szczególności za zgodność z prawem pobieranych opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego 
Parkowania.  

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Gminę, Użytkownik 

zwraca się z reklamacją do Gminy, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą w 

Gminie.  
4. Działające z upoważnienia Gminy służby miejskie uprawnione do kontroli zaparkowanych 

Pojazdów mają możliwość sprawdzenia, czy opłata za korzystanie z miejsca płatnego 
parkowania w Strefie Płatnego Parkowania została uiszczona za pośrednictwem Systemu 
SkyCash. Kontrola odbywa się na podstawie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu. Warunkiem 
rozpoznania, że opłata za parkowanie Pojazdu została wniesiona za pośrednictwem Systemu 
SkyCash jest wyposażenie Pojazdu w Identyfikator Parkingowy.  

5. Użytkownik powinien umieścić Identyfikator Parkingowy albo w formie naklejki 
(umieszczonej w prawym dolnym rogu przedniej szyby Pojazdu), albo w formie wydruku 
zgodnego z wzorem wskazanym na stronie https://www.skycash.com/. Identyfikator musi 
być umieszczony w taki sposób, aby był w całości widoczny z zewnątrz Pojazdu.  

6. Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynikają z aktualnej treści 
uchwał podjętych przez Gminę.  

7. W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie przy pomocy Aplikacji 
Użytkownik jest zobowiązany użyć innej dostępnej w danej Strefie Płatnego Parkowania 
metody uiszczenia opłaty za parkowanie. Brak możliwości wniesienia opłaty za parkowanie 
przy pomocy Aplikacji z jakichkolwiek przyczyn (w tym leżących po stronie SkyCash) nie 

https://www.skycash.com/
https://www.skycash.com/
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zwalnia Użytkownika z obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania. Za szkody spowodowane nieuiszczeniem przez Użytkownika opłaty za 
parkowanie SkyCash nie ponosi odpowiedzialności.  

8. SkyCash zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania Usługi 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. 

 
 

§ 5. 

Odpowiedzialność Spółki 
 

1. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia 
Płatniczego, jeżeli wynikło ono ze stanów i zdarzeń od SkyCash niezależnych, na których 
wystąpienie nie miał wpływu, i 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 Usługą mobiParking. 

3. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Spółki reguluje 
Regulamin Aplikacji SkyCash.  

 

§ 6. 

Zmiana Regulaminu 
 

1. SkyCash zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego 
Regulaminu następuje zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Aplikacji SkyCash.  

2. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na sposób wykonania wydanych już zleceń. 
 
 

§ 7. 

Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Użytkownik może złożyć reklamację na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie 
Aplikacji SkyCash. 

2. SkyCash rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej 
płatności w ramach Usługi mobiParking, na zasadach określonych w umowach zawartych 
przez SkyCash z Gminami oraz przepisach prawa.  

3. SkyCash przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy 
Użytkownika, SkyCash oraz Gminy.  

4. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Gminy, SkyCash udostępnia 
Użytkownikowi, na jego żądanie, podstawy rozstrzygnięcia.  

5. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Użytkownikowi należy się zwrot 
środków za Płatność będącą przedmiotem reklamacji, zapłata następuje niezwłocznie po 
podjęciu rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji.  

6. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Gminie przysługuje zapłata za 
Płatność będącą przedmiotem reklamacji, która wcześniej nie została zapłacona, Użytkownik 
zobowiązuje się zwrócić SkyCash kwotę płatności dokonanej w ramach Usługi mobiParking. 



 
 

 
Zwrot następuje poprzez potrącenie z portmonetki lub instrumentu Płatniczego 
portmonetka+ Użytkownika, niezwłocznie po podjęciu rozstrzygnięcia w przedmiocie 
reklamacji, w wysokości kwoty nominalnej płatności. 

 
 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 
 

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

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



 
 

 
 
 

REGULAMIN  
USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash 

(obowiązujący do 30.06.2020 r.) 
 

 

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. 
 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady wykonywania usług płatniczych, 

polegających na wykonywaniu płatności w ramach Usługi mobiParking oraz zasady 
odpowiedzialności SkyCash z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i ustawowych.  

1.2. Korzystającym z Usługi mobiParking może być każdy Użytkownik systemu płatności 
mobilnych SkyCash (Użytkownik), który zaakceptował Regulamin.  

1.3. SkyCash nie pobiera z tytułu płatności w ramach Usługi mobiParking wynagrodzenia od 

Użytkowników. 
 

 

2. DODATKOWE DEFINICJE 
 

2.1 Gmina – jednostka samorządu terytorialnego, będąca Akceptantem płatności w ramach 

Usługi mobiParking;  
2.2 Strefa Płatnego Parkowania – miejsca, na który ch Gmina ustanowiła obowiązek wnoszenia opłat 

za parkowanie Pojazdu oraz określiła stawki opłat za parkowanie Pojazdu; Miejsca objęte 

Strefami Płatnego Parkowania zarządzane są przez Gminy, które znajdują się na liście 

stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu ze wskazaniem odpowiedniej uchwały Gmin dotyczące 

Stref Płatnego Parkowania; Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Regulaminu;  
2.3 Pojazd – wyposażony w tablice rejestracyjne pojazd, którego postój w Strefie Płatnego 

Parkowania jest odpłatny;  
2.4 Numer Rejestracyjny Pojazdu – zarejestrowany w Systemie SkyCash numer tablic 

rejestracyjnych Pojazdu, którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania będzie objęte 

płatnościami w ramach Usługi mobiParking. Numer rejestracyjny Pojazdu jest przypisany 
do Unikatowego Identyfikatora Użytkownika (numeru telefonicznego Użytkownika);  

2.5 Identyfikator   Parkingowy   –   identyfikator,   umożliwiający   identyfikację   Pojazdu   przy 
korzystaniu z systemu SkyCash, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2.6 Usługa  mobiParking  –  transfer  środków  pieniężnych  dokonywany  za  pośrednictwem 
SkyCash,  na  rzecz  danej  Gminy  z  tytułu  parkowania  Pojazdów  w  miejscach  objętych  

Strefami Płatnego Parkowania;  
2.7 Kanał Komunikacji - zaszyfrowany sposób komunikacji Użytkownika z Kontem SkyCash, w 

celu skorzystania z Usługi mobiParking: SkyCash Mobile, wiadomość SMS wysłana z telefonu 
aktywowanego w sieci GSM działającego na terenie Polski, połączenie telefoniczne. 
Szczegółowe funkcje Kanałów Komunikacji opisuje Załącznik nr 3 do Regulaminu;  

2.8 Umowa- zawierana z chwilą akceptacji Regulaminu na czas nieokreślony umowa ramowa o 
Usługę mobiParking 



 
 

 
3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI  W RAMACH USŁUGI MOBIPARKING 
 

3.1. Warunkiem dokonania płatności w ramach Usługi mobiParking jest posiadanie przez 
Użytkownika na Koncie SkyCash, w chwili składania Zlecenia Płatniczego, salda 
odpowiadającego co najmniej kwocie, na jaką opiewa Zlecenie Płatnicze.  

3.2. W celu uruchomienia możliwości korzystania z Usługi mobiParking Uż ytkownik wprowadza do 
Systemu SkyCash za pośrednictwem SkyCash Web lub SkyCash Mobile Numer Rejestracyjny 
Pojazdu. Użytkownik może wprowadzić do systemu więcej niż jeden Numer Rejestracyjny 
Pojazdu 

 

3.3. Użytkownik ma prawo dokonania, poprzez SkyCash Web lub SkyCash Mobile, zmiany 
indywidualnych ustawień w zakresie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu. 

 

3.4. Użytkownik SkyCash inicjuje płatność w ramach Usługi mobiParking poprzez wybór w 
dostępnej w aplikacji mobiParking lub SkyCash zainstalowanej na telefonie Użytkownika usługi 
„ Parkingi->wybór odpowiedniej Gminy ->Zapłać za parking”, a następnie wybór jednej z opcji 
płatności, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i zatwierdzeniu jej kodem PIN.  

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

3.6. Kwota pojedynczej płatności nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 500,-
euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w 
dniu zawarcia Umowy.  

3.7. Terminy uznania rachunku dostawcy Gminy kwotą transakcji płatniczej oraz udostępnienia 
Gminie kwoty transakcji przez dostawcę odbiorcy określone w art. 54, art. 56 i art. 57 Ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych nie mają zastosowania.  

3.8. Do rozliczania opłaty za parkowanie przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych 
komunikatach przesłanych do Użytkownika, który uruchomił płatność w Usłudze mobiParking, 
za pośrednictwem Kanału Komunikacji.  

3.9. Płatne parkowanie zaczyna się po wysłaniu komendy rozpoczynającej parkowanie właściwej 
dla danej Strefy Parkowania, zgodnie z Załącznikiem nr 3, i otrzymaniu zwrotnego komunikatu 
z Systemu SkyCash. Wysłanie komendy rozpoczynającej parkowanie obejmuje upoważnienie 
udzielone SkyCash do pobrania środków z Konta Użytkownika i przekazania ich Gminie tytułem 
opłaty za parkowanie Pojazdu. 

3.10. Płatne parkowanie kończy się: 

e. na zlecenie Użytkownika i po otrzymaniu zwrotnego komunikatu (w momencie 
określonym w tym komunikacie) z Systemu SkyCash lub 

f. automatycznie - w chwili wyczerpania środków na Koncie Użytkownika, lub 
g. automatycznie – w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia opłat za 

parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania (z wyłączeniem zleceń 
parkowania czasowego), lub  

h. automatycznie – w przypadku parkowania czasowego, w chwili upływu czasu parkowania, 
jeżeli parkowanie rozpoczęte zostało za pomocą komend określających 
długość czasu parkowania, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

3.11. Płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie kolejnego dnia, objętego obowiązkiem 
wnoszenia opłat za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania:  
d. po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 3, poza 

godzinami, w trakcie których istnieje obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie, lub  
e. po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 3, w 

przypadku jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało 
mniej czasu niż okres, za który pobrana została w wyniku wysłania komendy minimalna 
opłata za parkowanie;  

f. po zleceniu przez Użytkownika, rozpoczęcia parkowania na określony czas postoju 
zgodnie z Załącznikiem nr 3, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego 



 
 

 
parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana została 
opłata w wyniku wysłania komendy. 

 
 

4. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 
 

4.1. Zasady współpracy pomiędzy SkyCash, a Gminami są uregulowane w odrębnych umowach.  
4.2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działalności Gminy, w 

szczególności za zgodność z prawem pobieranych opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego 
Parkowania.  
4.3. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Gminę,  Użytkownik 

zwraca się z reklamacją do Gminy, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą w Gminie.  
4.4. Działające z upoważnienia Gminy służby miejskie uprawnione do kontroli zaparkowanych 

Pojazdów mają możliwość sprawdzenia, czy opłata za korzystanie z miejsca płatnego 
parkowania w Strefie Płatnego Parkowania została uiszczona za pośrednictwem Systemu 
SkyCash. Kontrola odbywa się na podstawie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu. Warunkiem 
rozpoznania, że opłata za parkowanie Pojazdu została wniesiona za pośrednictwem Systemu 
SkyCash jest wyposażenie Pojazdu w Identyfikator Parkingowy.  

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

4.6. Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynikają z aktualnej treści 
uchwał podjętych przez Gminę.  

4.7. W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie przy pomocy Systemu 
SkyCash Użytkownik jest zobowiązany użyć innej dostępnej w danej Strefie Płatnego 
Parkowania metody uiszczenia opłaty za parkowanie. Brak możliwości wniesienia opłaty za 
parkowanie przy pomocy Systemu SkyCash z jakichkolwiek przyczyn (w tym leżących po 
stronie SkyCash) nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie w 
Strefie Płatnego Parkowania. Za szkody spowodowane nieuiszczeniem przez Użytkownika 
opłaty za parkowanie SkyCash nie ponosi odpowiedzialności.  

4.8. SkyCash zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania Usługi 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. 

 

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA 
 

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

5.2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze wskazania przez Gminę lub 

Użytkownika niewłaściwych danych związanych z Usługą mobiParking. 
 

6. ZMIANA REGULAMINU 
 

6.1. SkyCash zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
6.2. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na sposób wykonania wydanych już zleceń. 

 

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 



 
 

 
7.1. Użytkownik może złożyć reklamację na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie 

Użytkownika Systemu SkyCash. 
7.2. SkyCash rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej 

płatności w ramach Usługi mobiParking, na zasadach określonych w umowach zawartych 
przez SkyCash z Gminami oraz przepisach prawa.  

7.3. SkyCash przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy 
Użytkownika, SkyCash oraz Gminy.  

7.4. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Gminy, SkyCash udostępnia 
Użytkownikowi, na jego żądanie, podstawy rozstrzygnięcia.  

7.5. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Użytkownikowi należy się zwrot 
środków za Płatność będącą przedmiotem reklamacji, zapłata następuje niezwłocznie po 
podjęciu rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji.  

7.6. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Gminie przysługuje zapłata za 
Płatność będącą przedmiotem reklamacji, która wcześniej nie została zapłacona, Użytkownik 

zobowiązuje się zwrócić SkyCash kwotę płatności dokonanej w ramach Usługi 
mobiParking. Zwrot następuje poprzez potrącenie z konta Użytkownika, niezwłocznie po 
podjęciu rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji, w wysokości kwoty nominalnej płatności. 

 
 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

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

8.2. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash 
oraz odpowiednie przepisy prawa.  

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

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

Załącznik nr 1: Lista miast, w których można korzystać z Usługi mobiParking i wskazanie 

uchwał jednostek samorządu terytorialnego; 

 

Załącznik nr 2: Wzór Identyfikatora Parkingowego. 

 

Załącznik nr 3: Sposoby wydawania zleceń płatności w ramach Usługi mobiParking 

(oraz szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją); 



 
 

  
Załącznik nr 1: Lista miast, w których można korzystać z Usługi mobiParking i wskazanie 

uchwał jednostek samorządu terytorialnego 

 

Andrychów 
 

Uchwała Nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.) 
 

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. 

 

Bydgoszcz 
 

Uchwała Nr XLVI-969-13 z dnia 25.09.13 dotycząca Strefy Płatnego 
Parkowania Uchwała zm. Nr VIII.51.15 dotycząca Strefy Płatnego 
Parkowania 
 

Bytom 
 

Uchwała Rady Miasta Nr Nr XV/204/13 z dnia 27 maja 2013 r. 
Uchwała Rady Miasta Nr XVI/230/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. 
Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/426/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
 

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)  
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 XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania opłat. 

Obwieszczenie Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Uchwały Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat. 

 

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 

 

Gniezno 

 

Uchwała Nr IX/70/2015 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 
Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie 

 

Grudziądz 

 

Uchwała nr LI/103/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za 
parkowanie i sposobu ich pobierania 

 

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 
 

UCHWAŁ A 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 

 

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. 

Legnica 
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2013 r. w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i 

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 

 

Mława 

 

Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy. 

 

Nysa 

 

Uchwała Nr XXVI/457/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
strefy Płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie 
miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie  

płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych 
opłat. 



 
 

 
 

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. 

 
Olsztyn 

 

Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat I opłaty 
dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 

 

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. 

 

Poznań 

 

Uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 Nr XXXIV/269/IV/2003 w sprawie 

ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat oraz 

sposobu ich pobierania, ze zm. 

 

Siedlce 

 

Uchwała NR XLIV/803/2014 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 

miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 

sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. 

 

Słupsk 

 

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 została ustalona w centrum Słupska "Strefa Płatnego 

Parkowania". 



 
 

 
 

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. 



 
 

 
Swarzędz 

 

UCHWAŁA NR XXV/222/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 15 maja 2012 r. 

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. 

 

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 Świnoujścia. 

 

Toruń 

 

Uchwała Rady Miasta Torunia 281/2003 z dnia 04.12.2003 r.  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia 147/2012 z dnia 16.05.2012 r. 
 
 

Wałbrzych 

 

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. 

 

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 
 
 

Uchwała Nr. XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. 



 
 

 
Wolsztyn 
 
 

UCHWAŁA NR  X / 84 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU  

w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat 

dodatkowych 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: Wzór Identyfikatora Parkingowego.  



 
 

 
 

Załącznik nr 3: Sposoby wydawania zleceń płatności w ramach Usługi mobiParking 

(oraz szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją); 
 
 
 
 
 

 

Lista komend - SMS 
 

Wiadomości SMS należy wysyłać na numer 82002.  
 
 
 
 
 
 

 

Komenda Opis działania 
  

 Aktywowanie numeru rejestracyjnego pojazdu dla numeru 

 komórkowego w usłudze mobiParking. 

 Jest to pierwsza komenda jaką przesyła Użytkownik, dzięki której 

 zostaje aktywowana usługa mobiParking. 

 Kolejnym krokiem jest zasilenie środków parkingowych, tj. wykonanie 

A(spacja)NumerRejestracyjny przelewu bankowego na rachunek podany w zwrotnym SMS. 
 

 Aktywowanie kolejnego numeru pojazdu dla numeru komórkowego 

 w usłudze mobiParking. 

 Jeżeli Użytkownik posiada już aktywny numer rejestracyjny pojazdu 

 wysłanie kolejnej wiadomości (z innym numerem pojazdu) spowoduje 

 aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego w usłudze mobiParking. 
  

 Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów 

L 
dla danego numeru komórkowego. 

L (lub) Lista – umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne  

 są aktywowane 
  

 Sprawdzenie stanu konta 

SALDO Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie stanu aktualnych środków 

 na koncie 
  

 Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. 

 XXX – oznacza pierwsze trzy litery miasta (pełna lista komend znajduje 

XXX się w tabeli miast dostępnej poniżej). 
(lub) 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych 

XXX1 pojazdów. 

(lub) Wysłanie komendy XXX bez cyfry po skrócie XXX oznacza 

XXX2 rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy. 

itd. Wysłanie XXX2, XXX3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio 

 drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru 

 rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking. 
  

 Rozpoczęcie parkowania za kwotę w Strefie Płatnego Parkowania. 

 Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione 

 parkowanie. 

Z**XXX 
XXX oznacza kod strefy (pełna lista komend znajduje się w tabeli miast 

dostępnej poniżej). 
(lub) 

1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych 
Z**XXX1 

pojazdów. 
(lub) 

Wysłanie wiadomości SMS o treści Z**XXX2 powoduje zaparkowanie 
Z**XXX2 

odpowiednio drugiego pojazdu za kwotę ** wyrażoną w PLN. Kwota 
itd. 

podawana powinna być większa od kwoty minimalnej wynikającej z  

 przepisów danej strefy. Jeśli przepisy strefy wymagają odpowiedniej 

 granulacji kwot to użytkownikowi zostanie pobrana kwota najbliższa 



 
 

 
 niższa od zadeklarowanej przez niego. 
  



 
 

 
 

 Rozpoczęcie parkowania czasowego: Okres minimalny 15 minut 

 (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy 

 to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd. 

AAAXXX 
AAA – litery oznaczają czas (ilość minut), który chcemy 

zarezerwować na parkowanie. 
(lub) 

XXX oznacza pierwsze trzy litery miasta, Y nazwę podstrefy. 
AAAXXXY 

Poprzedzenie komendy XXX lub XXXY cyfrą „10” oznacza 
oznacza wykupienie parkowania na 

wykupienie 10 minut czasu postoju w wybranej strefie (podstrefie). 
AAA minut w wybranej strefie 

Poprzedzenie ww. komendy cyfrą „30” oznacza wykupienie 30 minut 
(podstrefie) 

czasu postoju w danej strefie.  

 Przykładowo: 300SZCB2 – oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) 

 czasu parkowania w Szczecinie w Strefie C drugiego pojazdu na liście 

 samochodów danego użytkownika 
  

 Zakończenie płatnego parkowania (nie dotyczy parkowania 

 czasowego). 

K Komenda kończąca parkowanie pojazdu. 
(lub) 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych 

K1 pojazdów. 
(lub) Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z 

K2 listy . 
itd. Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego 

 aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze 

 mobiParking. 
  

 Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda 

 powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi 

 mobiParking. 

U1 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych 
(lub) pojazdów. 

U2 Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazd 
itd. (numeru rejestracyjnego). 

 Wysłanie U3 powoduje usunięcie trzeciego aktywowanego pojazd 

 (numeru rejestracyjnego). 

  



 
 

 
 

Lista komend - numery specjalne 
 

Korzystanie z Numerów specjalnych jest możliwe za pomocą kodów USSD. Z klawiatury telefonu 
należy wpisać odpowiedni kod strefy z tabeli miast, a następnie zatwierdzić go przyciskiem inicjującym 

połączenie.  
UWAGA: Usługa dostępna tylko dla klientów sieci Orange i Play. Jesteś w sieci PLUS lub T-Mobile a 

nie chesz korzystaać z aplikacji korzystaj z rozwiązań SMS i IVR 
 

 

Numer Opis działania 
  

*159*kod_strefy# Rozpoczęcie lub zakończenie 

rozpoczęcie lub zakończenie parkowania w wybranej strefie pierwszego parkowania. 
samochodu z listy dostępnych pojazdów  

 numer_samochodu 

*159*kod_strefy*numer_samochodu# oznacza numer pojazdu z listy 

rozpoczęcie lub zakończenie parkowania w wybranej strefie wybranego dostępnych pojazdów w usłudze 

samochodu z listy dostępnych pojazdów mobiParking, dla którego chcemy 

 rozpocząć lub zakończyć parkowanie 

 kod_strefy 

 pełna lista kodów dla 

 poszczególnych stref znajduje się 

 poniżej w tabeli miast poniżej 
  

*159*kod_strefy*numer_samochodu*ilosc_minut_parkowania# Rozpoczęcie parkowania 

rozpoczęcie parkowania w wybranej strefie wybranego samochodu z listy czasowego. 
dostępnych pojazdów przez określony czas  

 Okres minimalny 30 min (dla 

 Warszawy 10 minut), maksymalnie 

 600 minut. Dostępne okresy to 

 wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 

 90, 120 itd. 

 numer_samochodu 

 oznacza numer pojazdu z listy 

 dostępnych pojazdów w usłudze 

 mobiParking, dla którego chcemy 

 rozpocząć parkowanie 

 kod_strefy 

 pełna lista kodów dla 

 poszczególnych stref znajduje się 

 poniżej w tabeli miast poniżej 
  

 
 
 
 
 
 
 

Lista komend – IVR 
 

Sposób użycia wybierz numer 223121XXX miejsce xxx uzupełnij cyframi danego miasta i pojazdu z tabeli 
miast;  
Przykład: 223121651 – Parkowanie pierwszego pojazdu w strefie A we Wrocławiu 

http://skycash.com/mobiparking.html#/box-7
http://skycash.com/mobiparking.html#/box-8


 
 

  

SkyCash - tabela kodów mobiParking 
   IVR - 22 312 1XXX - xxx to poniższy 

Miasto 
Treść SMS na Kod USSD  numer  

numer 82002 *159*poniższy_numer# pojazd nr 1 pojazd nr 2 pojazd nr 3  

   z listy z listy z listy 
Andrychów Rynek ANDA 331 604 605 606 

Białystok - Podstrefa A* BIAA 851 551 552 553 

Białystok - Podstrefa B* BIAB 852 554 555 556 

Bielsko Biała BBI 867 864 865 866 

Bydgoszcz - Strefa A BYDA 521 567 568 569 

Bydgoszcz - Strefa B BYDB 522 514 515 516 

Bytom - Strefa Płatnego Parkowania 
BYT 323 631 632 633 

w Bytomiu      

Chełmno - Jedna strefa CHE 561 561 562 563 

Chojnice - strefa I CHNA 4501 744 745 746 

Chojnice - strefa II CHNB 4502 747 748 749 

Chorzów - Strefa A CHOA 321 571 572 573 

Chorzów - Strefa B CHOB 322 574 575 576 

Ciechanów - Jedna strefa CIE 231 741 742 743 

Częstochowa - Jedna strefa CZE 341 581 582 583 

Elblag - Podstrefa A ELBA 841 677 678 679 

Elbląg - Podstrefa B ELBB 842 827 828 829 

Gdańsk - Sektor A GDAA 584 521 522 523 

Gdańsk - Sektor B GDAB 585 524 525 526 

Gdynia - Jedna strefa GDY 582 531 532 533 

Gliwice Podstrefa A GLIA 1000 837 838 839 

Gliwice Podstrefa B GLIB 1001 841 842 843 



 
 

 

   IVR - 22 312 1XXX - xxx to poniższy 

Miasto 
Treść SMS na Kod USSD  numer  

numer 82002 *159*poniższy_numer# pojazd nr 1 pojazd nr 2 pojazd nr 3  

   z listy z listy z listy 
Gniezno - Podstrefa A GNIA 9661 644 645 646 

Gniezno - Podstrefa B GNIB 9662 647 648 649 

Gniezno - Podstrefa C GNIC 9663 664 665 666 

Gorlice - Strefa A GORA 450 517 518 519 

Gorlice - Strefa B GORB 451 764 765 766 

Gorlice - Strefa C GORC 452 801 802 803 

Grodzisk Mazowiecki GRMAZ 994 - - - 

Grudziądz - Strefa A GRUA 5681 791 792 793 

Grudziądz - Strefa B GRUB 5682 794 795 796 

Hel - Jedna strefa HEL 666 681 682 683 

Jasło JAS 830 727 728 729 

Kielce KLC 131 844 845 846 

Kołobrzeg - Parking Unii Lubelskiej KOLE 945 - - - 

Kołobrzeg MARINA SOLNA KOLG 947 801 802 803 

Kołobrzeg Parking Hala Millenium KOLD 944 694 695 696 

Kołobrzeg Plaża KOLZ 874 877 878 879 

Kołobrzeg Port KOLB 942 787 788 789 

Kołobrzeg Śródmieście KOLA 941 784 785 786 

Kołobrzeg Uzdrowisko KOLC 943 697 698 699 

Kołobrzeg Wschód KOLX 875 880 881 882 

Konin SPP - Parking 1 i 2 ul. 11 
KONA 631 701 702 703 

Listopada      

Konin SPP - Pozostałe ulice KONB 632 704 705 706 

Kościerzyna KOS 990 - - - 



 
 

 

   IVR - 22 312 1XXX - xxx to poniższy 

Miasto 
Treść SMS na Kod USSD  numer  

numer 82002 *159*poniższy_numer# pojazd nr 1 pojazd nr 2 pojazd nr 3  

   z listy z listy z listy 
Kraków Podstrefa A KRA 121 721 722 723 

Kraków Podstrefa B KRAB 122 724 725 726 

Kraków Podstrefa C KRAC 123 727 728 729 

Legnica - Strefa A LEGA 761 527 528 529 

Legnica - Strefa B LEGB 762 534 535 536 

Lublin - Bilet dla autobusów LBUS 81103 - - - 

Lublin - podstrefa A LUBA 811 731 732 733 

Lublin - podstrefa B LUBB 812 757 758 759 

Lublin A - Bilet 24 godzinny 24LUBA 81102 - - - 

Lublin B - Bilet 24 godzinny 24LUBB 81104 - - - 

Łódz - Podstrefa A LODA 4211 661 662 663 

Łódz - Podstrefa B LODB 4212 674 675 676 

Miechów MIE 873 874 875 § 

Miechów po pierwszym parkowaniu MIEC 873 874 875 876 

Międzyzdroje MIED 9111 737 738 739 

Mińsk Mazowiecki MMZ 818 861 862 863 

Mława - Jedna strefa MLA 181 597 598 599 

Myślenice SPP MYSS 894 - - - 

Myślenice PP MYSP 895 - - - 

Nakło nad Notecią - Nakło Rynek NOT 708 - - - 

Nakło nad Notecią - Nakło Pocztowa 
NOTPK 709 - - - 

Krzywoustego      

Nakło nad Notecią - Nakło Pocztowa 
NOTPP 710 - - - 

Poczta      



 
 

 

   IVR - 22 312 1XXX - xxx to poniższy 

Miasto 
Treść SMS na Kod USSD  numer  

numer 82002 *159*poniższy_numer# pojazd nr 1 pojazd nr 2 pojazd nr 3  

   z listy z listy z listy 
Namysłow A NAMA 7721 684 685 686 

Namysłow B NAMB 7722 687 688 689 

Nysa - Strefa A NYSA 7712 824 825 826 

Nysa - Strefa B NYSB 7711 821 822 823 

Oleśnica - Jedna strefa OLE 714 711 712 713 

Olsztyn - Podstrefa C OLSC 891 577 578 579 

Olsztyn - Podstrefa T OLST 893 587 588 589 

Olsztyn - Podstrefa Z OLSZ 892 584 585 586 

Opole - strefa A OPOA 771 634 635 636 

Opole - strefa B OPOB 772 637 638 639 

Ostrołęka - Jedna strefa OST 291 641 642 643 

Oświęcim - Strefa I OSWA 650 811 812 813 

Oświęcim - Strefa II OSWB 651 814 815 816 

Pabianice PAB2 819 854 855 856 

Pabianice cały dzień PAB3 820 857 858 859 

Piaseczno PIA 817 847 848 849 

Płock PLO 410 797 798 799 

Poznań - Podstrefa A POZA 611 537 538 539 

Poznań - Podstrefa B POZB 612 547 548 549 

Poznań - Podstrefa C POZC 613 557 558 559 

Prudnik PRU 984 - - - 

Rzeszów I RZEA 171 714 715 716 

Rzeszów II RZEB 172 717 718 719 



 
 

 

   IVR - 22 312 1XXX - xxx to poniższy 

Miasto 
Treść SMS na Kod USSD  numer  

numer 82002 *159*poniższy_numer# pojazd nr 1 pojazd nr 2 pojazd nr 3  

   z listy z listy z listy 
Sandomierz SAN 151 707 708 709 

Siedlce "Strefa Płatnego Parkowania 
SIE 251 777 778 779 

w Siedlcach"      

Słupsk - Jedna strefa SLU 591 761 762 763 

Sopot - Sektor I SOPA 5831 541 542 543 

Sulechów SUL 983 - - - 

Suwałki SUWA 315 - - - 

Swarzędz - Podstefa A SWAA 614 771 772 773 

Swarzędz - Podstefa B SWAB 615 774 775 776 

Szczecin - Strefa A SZCA 911 591 592 593 

Szczecin - Strefa B SZCB 912 594 595 596 

Środa Wielkopolska Jedna Strefa SWPG 182 - - - 

Świecie - Jedna strefa SWI 525 564 565 566 

Tarnów TAR 370 767 768 769 

Toruń - Podstrefa A TORA 564 751 752 753 

Toruń - Podstrefa B TORB 565 754 755 756 

Tychy TYC 480 831 832 833 

Tychy - strefa B TYCB 868 867 868 869 

Wałbrzych - Strefa A WALA 741 611 612 613 

Wałbrzych - Strefa B WALB 742 621 622 623 

Wałcz WLC 760 834 834 834 

Warszawa - Jedna strefa WAR 221 511 512 513 

Wąbrzeźno - Jedna strefa WAB 567 781 782 783 

Wejherowo - Strefa 1 (pas drogowy) WEJA 390 627 628 629 



 
 

 

   IVR - 22 312 1XXX - xxx to poniższy 

Miasto 
Treść SMS na Kod USSD  

numer 82002 *159*poniższy_numer# pojazd nr 1  

   z listy 
Wejherowo - Strefa 2 (poza pasem 

WEJB 391 667 
drogowym)    

Wieliczka WIE 896 - 

Wolsztyn - Strefa A WOLA 681 614 

Wolsztyn - Strefa B WOLB 682 617 

Wolsztyn - Strefa C WOLC 683 624 

Wrocław - Strefa A WROA 711 651 

Wrocław - Strefa B WROB 712 654 

Wrocław - Strefa C WROC 713 657 

Zgorzelec ZGOR 751 734    


