
Załącznik nr 1  

Wyciąg z Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha  

NR/398/2014 z dnia 30.04.2014 roku 

 

Cennik opłat place parkingowe ul. Kilińskiego, ul. Rycerska 

 

1. Każda rozpoczęta godzina parkowania pojazdu samochodowego do 3,5 t 

– 2,00 zł. 

2. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie 

opłaconego czasu postoju (sposób uiszczenia podany w raporcie – 

wezwaniu) – płatność do 5 dni – 50,00 zł, powyżej 5 dni – 250,00 zł. 

3. Abonament ogólnodostępny (zakup w siedzibie ZDKiUM w Wałbrzychu, 

ul. Jana Matejki 1): 

a. miesięczny - 250,00 zł 

b. kwartalny -  600,00 zł. 

4. Anulowanie opłaty dodatkowej następuje po okazaniu w ZDKiUM 

w Wałbrzychu ważnego biletu parkingowego wykupionego do czasu 

kontroli. 

  



Załącznik nr 2  

Wyciąg z Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha  

NR/398/2014 z dnia 30.04.2014 roku 

 

Cennik opłat plac parkingowy al. Wyzwolenia 

 

1. Każda rozpoczęta godzina parkowania pojazdu samochodowego do 3,5 t 

2,00 zł. 

2. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie 

opłaconego czasu postoju (sposób uiszczenia podany w raporcie – 

wezwaniu) – płatność do 5 dni – 50,00 zł, powyżej 5 dni – 250,00 zł. 

3. Abonament ogólnodostępny (zakup w siedzibie ZDKiUM w Wałbrzychu, 

ul. Jana Matejki 1): 

a. miesięczny - 150,00 zł 

b. kwartalny - 400,00 zł. 

4. Anulowanie opłaty dodatkowej następuje po okazaniu w ZDKiUM 

w Wałbrzychu ważnego biletu parkingowego wykupionego do czasu 

kontroli. 

  



Załącznik nr 3  

Wyciąg z Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha  

NR/398/2014 z dnia 30.04.2014 roku 

 

Cennik opłat plac parkingowy ul. Kasztanowa 

 

1. Każda rozpoczęta godzina parkowania pojazdu samochodowego do 3,5 t  

2,00 zł. 

2. Każda rozpoczęta godzina parkowania autobusu – 15,00 zł. 

3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie 

opłaconego czasu postoju (sposób uiszczenia podany w raporcie – 

wezwaniu) – płatność do 5 dni – 50,00 zł, powyżej 5 dni – 250,00 zł. 

4. Abonament ogólnodostępny (zakup w siedzibie ZDKiUM w Wałbrzychu, 

ul. Jana Matejki 1): 

a. miesięczny - 100,00 zł 

b. kwartalny - 250,00 zł. 

5. Anulowanie opłaty dodatkowej następuje po okazaniu w ZDKiUM 

w Wałbrzychu ważnego biletu parkingowego wykupionego do czasu 

kontroli. 


