Parkowanie w sezonie letnim w Gdańsku
Utworzono: piątek, 30, czerwiec 2017 08:08 Ilona Hałucha

W
okresie
wakacyjnym
mieszkańcy i turyści odwiedzający Gdańsk mogą skorzystać z około 700 darmowych
miejsc do parkowania poza centrum miasta. Udostępnione zostaną również płatne
parkingi w pasie nadmorskim za 5 zł za dzień.
Od 26 czerwca do 22 sierpnia br. (z wyłączeniem 1 i 8 lipca) mieszkańcom i
turystom udostępniony zostanie bezpłatny eko-parking przy położonej na granicy
Gdańska i Sopotu hali Ergo Arena. Parking posiada 700 miejsc postojowych, dojście
pieszo na plażę zajmuje 10-15 minut.
Od 1 lipca do 31 sierpnia br. w pasie nadmorskim zostaną udostępnione parkingi
płatne położone w Jelitkowie przy ul. Błękitnej (220 miejsc) i Kaplicznej (60 (miejsc),
w Brzeźnie przy promenadzie do molo tj. przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc) oraz na
Stogach przy ul. Nowotnej (180 miejsc). Opłaty za parkowanie wynoszą 5 zł/dzień.
Za postój zapłacimy w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w godzinach 9.00 –
17.00. W godzinach 17.00-9.00 postój będzie bezpłatny. Parkingi są zarządzane
przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
• Opłatę uiszcza się gotówką lub kartą u pracownika przed wjazdem na parking.
Potwierdzeniem opłaty jest paragon z kasy fiskalnej, który należy umieścić za
przednią szybą na desce rozdzielczej.
• W przypadku zaparkowania pojazdu przed rozpoczęciem godzin poboru opłat i
pozostawieniu go w godz. 9.00-17.00 opłatę należy uiścić przed wyjazdem u obsługi
parkingu (w godz. 9.00-17.00) bądź w terminie 7 dni na konto wskazane w
zawiadomieniu umieszczonym przez kontrolera za szybą pojazdu. Brak uiszczenia
opłaty w terminie 7 dni skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w
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wysokości 50 zł.
• Niepełnosprawni z identyfikatorem N+ są zwolnieni z opłat.
Regulamin
i
lokalizacje
parkingów
dostępne
pod
adresem:
http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=xxxix&numer=1113&rok=2017&tyt
ul=&Typ=A&data=&Start=0
Od poniedziałku, 3 lipca w Jelitkowie wprowadzona zostanie strefa płatnego
parkowania, na analogicznych zasadach jak w pozostałych częściach miasta.
Poborem opłat od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 15 sierpnia) w godzinach
09.00-17.00 objęte zostają ulice: Jelitkowska, Kapliczna, Nadmorska, Wypoczynkowa
i Piastowska (od nr 175) - sektor AJ „Jelitkowo”.
Ponadto, od 3 lipca br.:
• rozszerza się pobór opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania na ulicach: Uphagena, Piramowicza, Podwalu Grodzkim, Hucisku,
Bastionie Św. Elżbiety, Okopowej, Wałach Jagiellońskich, Starej Stoczni i części
Wałowej,
• do 31 sierpnia br. poborem opłat objęte zostają ulice: Jelitkowska, Kapliczna,
Nadmorska, Wypoczynkowa i Piastowska (od nr 175) w Jelitkowie,
• w parkometrach usytuowanych w Strefie Płatnego Parkowania będzie można
dokonywać dopłat do biletów, którym kończy się ważność i które miały wpisany
numer rejestracyjny pojazdu (instrukcje na każdym parkometrze),
• w parkometrach usytuowanych w Strefie Płatnego Parkowania będzie można
uiścić przy pomocy karty płatniczej opłatę dodatkową tzw. „mandat” powstałą na
skutek nie wniesienia opłaty obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania
(instrukcja na każdym parkometrze).
Źródło: GZDiZ
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