
       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 555/LXVI/2010  
       RADY MIEJSKIEJ  JELENIEJ GORY  
       z dnia 30 marca 2010 r. 

 

Wysoko ść stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodo wych 
w Strefie Płatnego Parkowania 

w Jeleniej Górze . 
 
 

1. OPŁATY JEDNORAZOWE 
Opłata minimalna w SPP wynosi 1,00 zł  

1.1.    Opłaty: 
za pierwsze pół godziny                                                                                               
za pierwszą godzinę                                                                                                                        
za drugą godzinę                                                                                                                            
za trzecią godzinę                                                                                                                           
za czwartą i kaŜdą następną godzinę                                                                                            

 
1,00 zł 
2,00 zł 
2,40 zł 
2,80 zł 
2,00 zł 

2. OPŁATY ABONAMENTOWE  

2.1. Karta abonamentowa typu A dla osób fizycznych zameldowanych w lokalach usytuowanych 
przy ulicach objętych  SPP na pobyt stały lub czasowy będących właścicielem  
pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony -  na okres 1 miesiąca 

50,00 zł 

2.2. Karta abonamentowa typu A dla osób fizycznych zameldowanych w lokalach usytuowanych 
przy ulicach objętych  SPP na pobyt stały lub czasowy będących właścicielem  
pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony - na okres 6-mcy 

200,00 zł 

2.3. Karta abonamentowa typu B dla pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały 
lub czasowy na terenie Jeleniej Góry oraz dla osób fizycznych, których miejsce pracy 
lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane jest w SPP 
- na okres 1-m-ca 

200,00 zł 

2.4. Karta abonamentowa typu C dla podmiotów posiadających siedzibę lub prowadzących 
działalność w  SPP - na okres 1 miesiąca 

200,00 zł 

2.5. Karta abonamentowa typu D dla pozostałych podmiotów -  na okres 1 miesiąca 400,00 zł 

3. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZE śONE MIEJSCA POSTOJOWE-KOPERTY  

3.1. Karta abonamentowa za zastrzeŜenie stanowiska postojowego – koperty  
w Strefie Płatnego Parkowania - miesięcznie  

500,00 zł  

4. OPŁATY DODATKOWE   

4.1. W przypadku  przekroczenia op łaconego czasu parkowania i  p rzybyc ia   
do b iura SPP w c iągu jednej  godziny w dniu parkowania.  

10,00 zł  

4.2. W przypadku  przekroczenia op łaconego czasu parkowania i  p rzybyc ia   
do b iura SPP w godzinach jego funkc jonowania  w dn iu parkowania.  

25,00 zł  

4.3. W  przypadku przek roczenia op łaconego czasu parkowania i  przybyc ia  do 
b iura SPP w czas ie  przedłuŜonym, t j .  w termin ie  7  dn i  ka lendarzowych od 
dn ia parkowania.  

30,00 zł  

4.4. W przypadku  n ie  dokonania op ła ty  za  parkowanie i  przybyc ia  do  Biura  
SPP w godzinach jego funkc jonowania  w dn iu parkowania.  35,00 zł 

4.5. W przypadku  n ie  dokonania op ła ty  za  parkowanie i  przybyc ia  do  b iura 
SPP w czas ie  przedłuŜonym, t j .  w te rmin ie  7  dn i  ka lendarzowych od dn ia  
parkowania.   

40,00 zł 

4.6. w przypadku n ie  dokonania op ła ty  za  parkowanie lub przekroczenia 
op łaconego czasu parkowania i  n ie  p rzybyc ie  do  b iura SPP w czas ie  
przedłuŜonym, t j .  w term in ie  7  dn i  ka lendarzowych od dn ia parkowania.  

 
50,00 zł 

 
Biuro – biuro administratora Strefy Płatnego Parkowania. 
 


