Strefa Płatnego Parkowania
Strefa Płatnego Parkowania
działa w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Daszyńskiego 70 / 1 b , 59-900 Zgorzelec
czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach od 8.00 do 17.00
tel. 75 77 159 14
konto nr: PKO BP: 10 1020 5226 0000 6402 0677 4279
mail: biurospp@mpgk.zgorzelec.pl
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec,
tel.: +48 75 7758484, 7757990
fax: +48 75 7757996
mail: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl

Stawki opłat za parkowanie w strefie:
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1,00 zł – do 30 min
3,00 zł – pierwsza godzina
3,40 zł – druga godzina
3,80 zł – trzecia godzina
3,00 zł – czwarta i każda kolejna godzina
15,00 zł – dzienna opłata za parkowanie w czasie funkcjonowania strefy płatnego parkowania
18,00 zł – miesięczny abonament typu „M” * za 1 pojazd (pierwszy)
165,00 zł – roczny abonament typu „M” * za 1 pojazd (pierwszy)
36,00 zł – miesięczny abonament typu „M” *za 2 pojazd (drugi)
330,00 zł – roczny abonament typu „M” *za 2 pojazd (drugi)
80,00 zł – miesięczny abonament typu „M” *za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
800,00 zł – roczny abonament typu „M” *za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
110,00 zł – miesięczny abonament typu „O” ** na dowolnego użytkownika drogi
1100,00 zł – roczny abonament typu „O” ** na dowolnego użytkownika drogi
18,00 zł – miesięczny abonament typu „P” ***za 1 pojazd (pierwszy)
165,00 zł – roczny abonament typu „P” ***za 1 pojazd (pierwszy)
36,00 zł – miesięczny abonament typu „P” *** za 2 pojazd (drugi)
330,00 zł – roczny abonament typu „P” ***za 2 pojazd (drugi)
110,00 zł – miesięczny abonament typu „P” ***za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
1100,00 zł – roczny abonament typu „P” ***za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
770,00 zł – zastrzeżenie stanowiska parkingowego – „koperty” w okresie miesięcznym
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Objaśnienia:
* abonament typu „M” – wydawany dla osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania;
** abonament typu „O” – wydawany dla dowolnego użytkownika drogi;
*** abonament typu „P” – wydawany dla przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego
zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania;
Abonamenty
Od piątku, 29 maja, zainteresowani zakupem abonamentów będą mogli je nabyć w Biurze obsługi dla klientów strefy
płatnego parkowania przy ul. Daszyńskiego 70/1b, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00.

Przypominamy też, że abonamenty wykupione na okres od 1 marca zachowują
ważność.
Obowiązujące uchwały:
Uchwała nr 156/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia płatnego parkowania na
terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania oraz zgodnie z Uchwałą Rady nr 163/2020 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31
marca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich
pobierania.
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