
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 66/2021 Dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2021 r.  

w sprawie parkowania na parkingu podziemnym całodobowym w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie  

Cennik opłat parkingowych na parkingu podziemnym całodobowym  

w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

Wysokość opłat w rozliczeniu godzinowym 
 

opłata minimalna (za pierwsze 30 minut parkowania)                                                                                   1,00 zł 

pierwsza, druga, trzecia rozpoczęta godzina parkowania (obejmuje opłatę wskazaną  
w punkcie 1)     

3,00 zł 

czwarta i kolejna rozpoczęta godzina parkowania-do jedenastej godziny parkowania 4,00 zł 

Parkowanie od 12-ej do 24 godziny (do 1 doby) 35,00 zł 

Parkowanie po zakończeniu 24 godzin (doby) rozliczane jest na zasadach zgodnych  
z cennikiem; według stawek godzinowych/dobowych 

 

 

Wysokość opłat za abonament* Miesięczny** 
(M) 

Kwartalny*** 
(Q) 

1) Abonament dla pracowników Centrum Spotkania Kultur w Lublinie                                                                                 100,00 zł 260,00 zł 

2) Abonament dla pracowników:                                                                               

         a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (7.00-17.00)                                                       120,00 zł 330,00 zł 

         b) Teatru im. H. Ch. Andersena                                               120,00 zł 330,00 zł 

         c) Filharmonii Lubelskiej                                                120,00 zł 330,00 zł 

         d) Teatru Muzycznego w Lublinie                                     120,00 zł 330,00 zł 

3) Abonament dla podmiotów lub osób prowadzących działalność w CSK 
lub stale świadczących usługi na rzecz CSK                                                                            

120,00 zł 330,00 zł 

4) Abonament zwykły całodobowy (ZW 24h)                                                                          230,00 zł 630,00 zł 

5) Abonament zwykły nocny ZW NOC (w godz. 17.00 – 7.30)                                                                           150,00 zł 390,00 zł 

6) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę parkowania poza limitem 
godzinowym wskazanym w punkcie 2a) i 5 

zgodnie z 
opłatą w 

rozliczeniu 
godzinowym 

zgodnie z 
opłatą w 

rozliczeniu 
godzinowym 

 
* W przypadku zakupu abonamentu w trakcie danego miesiąca / kwartału oraz w przypadku niekorzystania  
z zakupionego abonamentu nie z winy Zarządcy Parkingu wysokości opłaty za abonament nie pomniejsza się 
(pobiera się w pełnej wysokości zgodnie z cennikiem) 
** Abonament miesięczny obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, 
którego abonament dotyczy, czyli od M1 (styczeń) do M12 (grudzień) 
*** Abonament kwartalny obejmuje miesiące w ujęciu jak poniżej: 

1) Q1 - styczeń-marzec 
2) Q2 - kwiecień-czerwiec 
3) Q3 - lipiec-wrzesień 
4) Q4 - październik-grudzień 

 

Opłata za każdorazowe wydanie nowej karty abonamentowej 
(opłaty nie pobiera się od pracowników CSK) 

10 zł 

 

Opłata specjalna za zgubienie biletu  
(za każdy dzień pozostawienia pojazdu na parkingu) 

50 zł 

 

Wszystkie podane ceny są kwotami brutto 


