
 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu „Parkingu Niestrzeżonego” 
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o. 

 

 
 

C e n t r u m  G i e ł d o w e  B a l i c k a  s p.  z  o.  o.  
 
 
 

 

Tabela opłat  
„Parking niestrzeżony” 

Aktualne stawki  opłat  obowiązujące od dnia 1 l istopada 2022 roku do odwołania 
 
 

l.p. Wyszczególnienie Opłata (brutto) 
 

I. Opłata za parkowanie na podstawie biletu  

 1. Od niedzieli od godz. 14.00 do soboty do godz. 8.00, 
każda rozpoczęta godzina na terenie parkingu 

2. W sobotę od godz. 14.00 do niedzieli do godz. 8.00 

3,00 zł 
 

3,00 zł 
 3. Giełda Weekendowa/Staroci/Narciarska – parkowanie SOBOTA 

 pierwsza godzina (od godz. 8.00) 
 za pobyt dłuższy niż jedna godzina  

(nie dłużej jednak niż do zamknięcia Giełdy Weekendowej godz. 14.00) 

 
3,00 zł 
6,00 zł 

 4. Giełda Weekendowa/Staroci/Narciarska – parkowanie NIEDZIELA  
 w godzinach od 8.00 do 14.00, opłata jednorazowa 

 
6,00 zł 

5. Zgubiony bilet 50,00 zł 

II. Opłata za miejsca parkingowe - miesięcznie  

 1. dla osób mających zawartą umowę z CGB sp. z o.o.  
(najmu, dzierżawy)* 

110,70 zł 

 2. dla pozostałych osób korzystających z parkingu 
- powyżej 10 samochodów 

135,30 zł 
129,15 zł 

 3. dla samochodów pow. 3,5 t  ustalenia indywidualne 

III. Opłata za Kartę abonamentową  

 1. Kaucja za kartę 50,00 zł 
 2. Karta – abonament miesięczny  

(najemcy giełdy kwiatowej) 
172,00 zł 

 3. Karta – punkty  1 punkt = 7,00 zł 
 4. Karta dla najemcy/dzierżawcy bezpłatnie 
 5. Karta dla pracownika (zatrudnionego u najemcy/dzierżawcy) - 

miesięcznie 
7,00 zł 

 6. Wydanie duplikatu karty: 
 zwrot uszkodzonej karty  
 bez zwrotu karty 

 
10,00 zł 
50,00 zł 

 7. Nieupoważnione posługiwanie się Kartą abonamentową 100,00 zł 

IV.  Opłaty porządkowe – za każdorazowe naruszenie   

 1. Parkowanie samochodu przed pawilonem (najemcy/dzierżawcy) 150,00 zł 
 2. Parkowanie na stanowiskach handlowych przez osoby odwiedzające 

giełdę oraz w miejscach niedozwolonych, blokowanie pojazdem 
dostępu do innych obiektów i blokowanie przejazdu. 

 
 

200,00 zł 
 3. Parkowanie w miejscu niedozwolonym 200,00 zł 
 4. Kara za ładowanie pojazdów elektrycznych  500,00 zł 

 


