
Wszystko o Strefie Płatnego Parkowania

1)  Obszar  strefy  płatnego  parkowania niestrzeżonego  obejmuje  następujące  ulice  będące  drogami
publicznymi w obrębie centrum miasta:

Rynek, Grunwaldzka (na odcinku od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Św. Barbary oraz dookoła pawilonów
handlowych  wraz  z  parkingiem),  Ratuszowa,  Browarowa,  Kilińskiego,  Ogniowa,  Pomorska,  Kowalska,
Zamkowa,  Spichlerzowa,  Krótka,  Biskupia,  Kościelna,  Łącznikowa,  Pod  Murami,  Bankowa,  Podgórna,
Warszawska (na odcinku od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Kupnera oraz wzdłuż pawilonów handlowych
wraz z parkingiem przy pomniku Chrystusa Króla), Plac Zamkowy, Jagiellońska, parking przy ul. Pawiej.
Miejsca parkingowe są oznakowane poziomo oraz pionowo, a organizacja  SPP jest uzgodniona ze Starostwem
Powiatowym oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

2) Stawki opłat za parkowanie:
 do pół godziny parkowania - 1,80 zł,
 za pierwszą godzinę parkowania - 3,00 zł,
 za drugą godzinę parkowania - 3,60 zł,
 za trzecią godzinę parkowania - 4,30 zł,
 za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania – 3,00 zł.

      Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobierane są:
 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,

 opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

3) Bilety uprawniające do pozostawienia samochodów na terenie SPP sprzedawane są za pośrednictwem
parkometrów. Urządzenia rozlokowane są w następujących miejscach:

 Rynek: róg ulic Warszawskiej, Kilińskiego, Zamkowej i Kościelnej,
 ulice: Grunwaldzka, wyjazd z ul. Bankowej,
 róg ulic Kupnera i Warszawskiej,
 Plac Zamkowy,
 ulica Pawia (parking).

4)  Płatności  mobilne na  terenie  SPP można  realizować  za  pomocą  telefonów komórkowych,  używając
aplikacji moBILET i SkyCash.

5) Abonamenty  na parkowanie w SPP.

Abonamenty ogólnodostępne - dla wszystkich:
* miesięczny - 40 zł; * półroczny - 180 zł; * roczny - 340 zł.

Abonamenty  specjalne  -  dla  osób  zameldowanych  w  strefie  płatnego  parkowania
(przysługuje 1 abonament specjalny na 1 adres):

* półroczne 90 zł; * roczne 180 zł.

Abonamenty  wydawane  są  w  Urzędzie  Miasta  Lubawa,  (tel.  89  645  53  00  wew.  22) na  podstawie
wypełnionego  wniosku  (o  wydanie  abonamentu  ogólnodostępnego  lub  abonamentu  specjalnego)
wraz z dołączonym potwierdzeniem dokonania opłaty (przelewu na konto Urzędu).

6) Mandaty

Inkasentem  opłat  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Lubawie zlokalizowany  przy  ul.  Łąkowej  8,
tel. 89 645 24 18. Do jego zadań należy:

- wystawianie mandatów za brak biletu; - prowadzenie spraw spornych.

Egzekucję  oraz  windykację  należności  prowadzi  Urząd  Miasta  Lubawa. Mandaty  należy  opłacać
elektronicznie na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Lubawa 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001,

bądź gotówką w Banku Spółdzielczym w Lubawie, który prowadzi obsługę kasową Urzędu Miasta. 


