
Wykaz opłat za usługi świadczone na parkingach administrowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Częstochowie:

.I Tabela opłat  na parkingach, z wyłączeniem parkingów w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” 
oraz parkingów przy Parku Wodnym Częstochowa i Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów:

Rodzaj pojazdu i czas parkowania Opłata

1) Samochody osobowe i motocykle (w danym dniu)

- do 30 minut 2,00 zł

- do 1 godziny 4,00 zł

- do 2 godzin 7,00 zł

- za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dwóch godzin 3,00 zł

2) Busy i samochody dostawcze do 3,5 tony oraz campingi i caravaningi  
(w danym dniu)

- do 30 minut 3,00 zł

- do 1 godziny 6,00 zł

- do 2 godzin 11,00 zł

- za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dwóch godzin 4,00 zł

3) Autokary, samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony i samochody 
    z przyczepą (w danym dniu)

- do 1 godziny 20,00 zł

- do 2 godzin 25,00 zł

- do 4 godzin 30,00 zł

- do 6 godzin 35,00 zł

- powyżej 6 godzin 40,00 zł

II. Tabela innych opłat:

Wyszczególnienie Opłata

1) Miesięczna opłata abonamentowa za samochód osobowy 120,00 zł

2) W okresie od 31 października do 2 listopada (każdego roku) na parkingach 
przy: ul. Kubiny i ul. Rolniczej oraz tymczasowych parkingach wyznaczonych 
w tym okresie i oddanych w zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie - stała opłata parkingowa za każdy pojazd za jednorazowe 
parkowanie (w danym dniu)

10,00 zł

3) Wykorzystywanie pojedynczych miejsc parkingowych lub określonego terenu
parkingu  na  działalność  handlowo-usługową  (z  wyłączeniem  działalności
reklamowej),  bądź  zarekomendowaną  przez  Prezydenta  Miasta
Częstochowy - wg osobnych umów lub porozumień z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Częstochowie

cena do negocjacji



III. Tabela opłat na parkingach w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” oraz na parkingach 
      przy   Parku Wodnym Częstochowa i Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów:

(dotyczy wyłącznie samochodów do 3,5 tony i motocykli)

 Czas parkowania Opłata

- do 1 godziny 3,00 zł

- do 2 godzin 5,00 zł

- do 3 godzin 7,00 zł

- do 6 godzin 10,00 zł

- do 12 godzin 15,00 zł

- do 24 godzin 24,00 zł

IV. Jednorazowa opłata parkingowa z tytułu korzystania z Parku Wodnego Częstochowa
      lub Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów 45                                                                  -  2,00 zł
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