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Abonamenty
Abonament mieszkańca
Abonament mieszkańca może być wydany na wniosek osoby fizycznej zamieszkałej w Strefie płatnego parkowania lub
poza Strefą płatnego parkowania w przypadku zamieszkania w budynku posiadającym wejście główne zlokalizowane
od strony Strefy płatnego parkowania, która okaże dowód rejestracyjny pojazdu (kserokopię należy dołączyć do
wniosku), na który będzie wystawiony abonament mieszkańca, a w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem
lub współwłaścicielem pojazdu, wykaże tytuł prawny do korzystania z pojazdu.
Mieszkaniec może otrzymać abonament mieszkańca tylko na jeden pojazd samochodowy.
Stawki opłaty abonamentowej mieszkańca dla osób fizycznych:
1. a) 15,00 zł - za kwartał,
2. b) 50,00 zł - za rok.

Osoba posiadająca abonament mieszkańca parkująca na ulicy innej niż wymieniona na abonamencie mieszkańca
zobowiązana jest do wnoszenia opłat za postój na ogólnych zasadach.
Abonament mieszkańca należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób widoczny, umożliwiający
kontrolę.

Abonament strefowy
Abonament wydawany jest w biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Słowiański 1
59-220 Legnica
pokój 408
tel. 76/ 724-35-40

I strefa parkowania
stawki opłaty abonamentowej w wysokości:
- 90,00 zł - za miesiąc,
- 250,00 zł - za kwartał,
- 500,00 zł - za pół roku,
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- 900,00 zł - za rok.

II strefa parkowania
stawki opłaty abonamentowej w wysokości:
- 50,00 zł - za miesiąc,
- 140,00 zł - za kwartał,
- 280,00 zł - zł pół roku,
- 560,00 zł - za rok.

W ramach wniesionej opłaty za parkowanie pojazdu poprzez wykupienie karty abonamentu opłaty parkingowej można
zmienić miejsce parkowania w strefie płatnego parkowania z tym, że karta ta wykupiona na obszar I uprawnia również
do parkowania pojazdu samochodowego, w czasie jej ważności, w obszarze II. Natomiast taka karta abonamentowa
wykupiona na obszar II w czasie jej ważności, nie uprawnia do parkowania w obszarze I.

Parkowanie pojazdu samochodowego w obszarze I, z ważną kartą abonamentową wykupioną na obszar II traktowane
jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego
parkowania.
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