
INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z STREFY PŁATNEGO 
PRKOWANIA W BIECZU

1. Strefa Płatnego Parkowania (SPP) przeznaczona jest do parkowania pojazdów 
samochodowych,  zlokalizowana  jest  na  terenie  ulic  Kromera,  Potockiego, 
Piekarskiej i Rynek.

2. Parkowanie  pojazdów w SPP jest  płatne  w dni  robocze  od  poniedziałku  do 
piątku w godzinach od 7.00 do 17.00   

3.    Parkujący  zobowiązany jest  uiścić  opłatę  za  parkowanie  poprzez  wykupienie 
biletu oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe jego skasowanie przez zakreślenie 
znakami „X” miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 minut) .
3.1.  W  ramach  czasu  oznaczonego  na  bilecie(lub  zestawie  biletów)  można 
zmieniać miejsce parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Bieczu.
3.2. Bilety zakreślone nieczytelnie, niejednoznacznie lub nietrwale przekreślone 
będą traktowane jako nieważne.
3.3. Parkowanie po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na bilecie jest 
równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
3.4.  Bilety  muszą  być  umieszczone  za  przednią  szybą  pojazdu  w  sposób 
widoczny.
3.5. Do opłacania parkowania trwającego dłużej niż 3 godziny można stosować 
zestaw biletów jednorazowych przy czym każdy bilet  należy  skasować przez 
zaznaczenie czasu wygaśnięcia biletu poprzedniego.
3.6.  Bilet  można  zakupić  u  parkingowego  obsługującą  Strefę  Płatnego 
Parkowania, oraz punktach handlowych w Bieczu.
3.7  Na  terenie  Strefy  Płatnego  Parkowania  obowiązują  następujące  opłaty 
jednorazowe:
- za pierwszą godzinę parkowania 1,00 zł
- za drugą godzinę parkowania 1,20 zł
- za trzecią godzinę parkowania 1,40 zł
- za czwartą i kolejne godziny parkowania 1,00 zł

4.  W przypadku, gdy parkujący nie uiści  opłaty za parkowanie, zostaną spisane 
dane jego pojazdu oraz otrzyma on informację o konieczności zapłacenia opłaty 
dodatkowej.
4.1. Opłata dodatkowa wynosi 50 zł i uiszcza się ją w kasie Urzędu Miejskiego 
w  Bieczu  lub  na  rachunek  bankowy  w  terminie  7  dni  od  wystawienia 
zawiadomienia o opłacie dodatkowej.
4.2. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie o którym mowa w ust. 1 podlega 
egzekucji  w  trybie  określonym w przepisach  o  postępowaniu  egzekucyjnym
w administracji.

5. Osoby parkujące samochody w SPP odpowiadają za uszkodzenia nawierzchni 
powstałe  na  skutek  wycieków  płynów  eksploatacyjnych  z  pojazdów 
samochodowych


