
Cennik opłat za postój w strefie płatnego parkowania w Suwałkach: 
 

1) opłata jednorazowa: 

a) za 30 minut postoju – 0,50 zł, 

b) za pierwszą godzinę postoju – 1,0 zł, 

c) za drugą godzinę postoju – 1,2 zł, 

d) za trzecią godzinę postoju – 1,4 zł, 

e) za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju – 1,0 zł; 

2) opłata abonamentowa (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP): 

a) 1 miesiąc – 80 zł, 

b) 6 miesięcy – 250 zł, 

c) 12 miesięcy – 400 zł; 

3) opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy (postój bez zapewnienia miejsca 

postojowego w SPP): 

a) 1 miesiąc – 15 zł, 

b) 6 miesięcy – 70 zł, 

c) 12 miesięcy –120 zł; 

4) opłata abonamentowa - „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na prawach 

wyłączności): 

a) 6 miesięcy - 1 000 zł, 

b) 12 miesięcy - 2 000 zł. 

 

Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, zwolnieni są  

z opłat za postój na obszarze SPP, pod warunkiem wyłożenia „karty parkingowej” za przednią 

szybą pojazdu tak, aby była w pełni czytelna dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania z 

zewnątrz pojazdu i zaparkowaniu w miejscach oznaczonych tabliczką T-29 (tabliczka 

informująca o miejscu postoju przeznaczonym tylko dla pojazdu samochodowego 

uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego 

pojazdem przewożącego taką osobę).  

Osoby posiadające „kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, które nie zaparkują pojazdu 

na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i oznakowanym lub nie posiadają abonamentu, 

zobowiązane są do wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP na ogólnych 

zasadach. 

 

 

Przy wnoszeniu opłaty za pomocą parkometru należy pamiętać: 

 
1. Minimalna opłata wynosi 0,50 zł i uprawnia do postoju przez 30 minut. 

2. W ramach wniesionej opłaty za postój pojazdu można zmieniać miejsce parkowania w 

SPP.  

3. Parkometry nie wydają reszty !!! . 

 

UWAGA:  

Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w 

urządzeniu można zgłosić do Referatu Strefy Płatnego Parkowania kom. 505 464 457 

celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu. 


