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14. TARYFA - typ biletu CENA brutto

14.2 OSOBOWA - do 30 minut 6,00 zł

14.3 OSOBOWA - każda godzina 8,00 zł

14.4 OSOBOWA - 24 godziny (bilet hotelowy) 120,00 zł

14.5 OSOBOWA - abonament 1 miesiąc  normalna 500,00 zł

14.6 OSOBOWA - abonament 1 miesiąc  ulgowa 250,00 zł

14.7 CIĘŻAROWA - do 30 minut 10,00 zł

14.8 CIĘŻAROWA - każda godzina 30,00 zł

14.9 CIĘŻAROWA - 24 godziny (bilet hotelowy) 450,00 zł

14.10 CIĘŻAROWA - abonament 1 miesiąc  normalna 1 200,00 zł

14.11 CIĘŻAROWA - abonament 1 miesiąc  ulgowa 600,00 zł

14.12 SPECJALNA - abonament 1 miesiąc  normalna 50,00 zł

14.13 SPECJALNA - abonament 1 miesiąc  ulgowa 25,00 zł

14.14 PRACOWNICZA - abonament 1 miesiąc 100,00 zł

14.15 opłata za miejsce parkingowe na dziedzińcu wewnętrznym - 1 miesiąc 750,00 zł

14.16 opłata za możliwość postoju na przystanku dla przewoźników linii pasażerskich dla 1 linii - 1 miesiąc 1 800,00 zł

14.17 opłata za brak biletu parkingowego 120,00 zł

14.18 opłata za wydanie duplikatu stałej karty parkingowej 180,00 zł

TARYFA CIĘŻAROWA - dotyczy samochodów ciężarowych, autobusów oraz wszystkich innych pojazdów, w tym przyczep, o wysokości powyżej 2,10 m. 

O P Ł A T Y   P A R K I N G O W E

Stosowane taryfy w opłatach parkingowych:

TARYFA OSOBOWA – dotyczy samochodów osobowych i przyczep lekkich.

TARYFA ULGOWA – stosowana wobec osób fizycznych i prawnych wynajmujących powierzchnie biurowe i użytkowe na terenie zarządzanym przez Spółkę, w tym 

pracowników biur Urzędu m. st. Warszawy mających siedzibę na terenie zarządzanym przez Spółkę oraz podmiotów wykonujących prace na rzecz Miasta st. 

Warszawy lub Spółki na zlecenie Spółki, na okres wykonywania tych prac.

TARYFA SPECJALNA normalna – stosowana wobec samochodów służbowych Miasta st. Warszawy oraz jego jednostek organizacyjnych na podstawie       odrębnej 

decyzji Prezydenta Miasta, samochodów służbowych Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., a także prywatnych samochodów pracowników                Urzędu m. st. 

Warszawy wykorzystywanych do celów służbowych, na podstawie odrębnej decyzji Prezydenta Miasta.

TARYFA PRACOWNICZA - stosowana dla prywatnych pojazdów pracowników ZPKiN sp. z o.o. 

TARYFA SPECJALNA ulgowa – stosowana wobec samochodów radnych Rady m. st. Warszawy.


