Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2017 z dnia 31
stycznia 2017 r. Prezydenta m. st. Warszawy.

PARKINGI

CENNIK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW
NA PARKINGU ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH (DALEJ: ZTP)
PRZY UL. FILTROWEJ
OPŁATY ZA ABONAMENTY
MIESIĘCZNE

OPŁATY ZA CZAS PARKOWANIA

WYSZCZEGÓLNIENIE

każda
całodobowy
następna

do 1 godz.

do 2 godz.

do 3 godz.

Samochody osobowe, motocykle

5,00

11,00

14,00

4,00

Samochody dostawcze

6,00

13,00

18,00

4,00

dzienny

nocny

370,00*

270,00

200,00

460,00

340,00

250,00

*Dla mieszkańców z adresem zameldowania w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu stosuje się opłatę abonamentową w wys.

250 zł miesięcznie.

W przypadku pobrania przez mieszkańca faktury VAT na firmę ww. ulga nie przysługuje.










Powyższe ceny zawierają podatek VAT, opłata pobierana jest przed wyjazdem samochodu z parkingu.
Opłata za abonament powinna być uiszczana w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z góry, po tym terminie nie gwarantujemy miejsc
(przedłużenia umowy).
Abonamenty - dzienny i nocny – trwają po 12 godzin na dobę (zadeklarowanych przez użytkownika parkingu). W przypadku przekroczenia
zadeklarowanego w abonamencie czasu postoju, dodatkowo zostanie naliczona opłata za postój, zgodna z umieszczonym wyżej cennikiem
opłat za czas postoju godzinowego.
Przy zakupie abonamentu pobierany jest depozyt w wysokości 15 zł za każdą kartę parkingową na wypadek jej zgubienia lub zniszczenia przez
klienta.
Zwrot depozytu nastąpi po zwrocie karty parkingowej, na podstawie pisemnego wniosku klienta na podane we wniosku konto bankowe.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu wjazdowego, pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł, oprócz możliwej do ustalenia
opłaty parkingowej, wynikającej z faktycznego czasu postoju pojazdu. W przypadku odnalezienia i dostarczenia przez klienta do siedziby ZTP
zagubionego biletu nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia dodatkowej opłaty, klientowi będzie zwrócona kwota w wysokości 50 zł na
podstawie wniosku skierowanego do ZTP z podanym nr konta bankowego do wpłaty.
Od chwili opłacenia biletu w kasie klient ma 10 min na wyjazd z parkingu i w tym czasie nie jest naliczana opłata za parkowanie.
Istnieje możliwość bezpłatnego przechowania rowerów na terenie parkingu w ramach wolnych miejsc w umieszczonych na parkingu stojakach
rowerowych, na zasadach określonych w regulaminie parkingu.
Cennik obowiązuje od dnia 31 stycznia 2017 r.

