Szersza strefa parkowania jednak od 1 marca
2014-02-20
Przypominamy, że strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona od 1 marca, a nie od 1
lutego, jak wcześniej planowano. Ma to związek z poprawkami wprowadzonymi 29 stycznia
do uchwały o nowej strefie.

Podczas sesji Rada Miasta Krakowa wprowadziła poprawki do uchwały w sprawie
poszerzenia strefy płatnego parkowania o kolejne dzielnice miasta. Zniesiona została
zasada tzw. czterech ulic. Wprowadzono też poprawkę, wynikająca z orzeczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego ograniczania ulgowych
abonamentów dla osób zameldowanych pod jednym adresem. NSA zanegował
zastosowaną w uchwale Rady Miasta Krakowa zasadę limitowania takich
abonamentów.
Wprowadzone przez Radę Miasta Krakowa zmiany muszą się uprawomocnić.
Argumentując przesunięcie o miesiąc terminu poszerzenia strefy płatnego
parkowania radni uznali, że mieszkańcy powinni mieć więcej czasu na zapoznanie się
ze zmienionymi dziś zasadami, a także na korekty już wydanych abonamentów w
strefie.
W związku z przesunięciem daty poszerzenia strefy płatnego parkowania,
abonamenty mieszkańców wydane na miesiąc luty zostaną automatycznie
przedłużone. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest zadowalające można się zgłosić do
jednego z Biur Strefy Płatnego Parkowania w celu zwrotu pieniędzy za
niewykorzystany abonament.
Przypomnijmy, że krakowska strefa płatnego parkowania zacznie
obowiązywać na terenie Starego Podgórza, całych Grzegórzek wraz z
osiedlem Oficerskim, Krowodrzy i części Zwierzyńca.
Mieszkańcy obszarów, o które poszerzono strefę płatnego parkowania mają prawo do
zakupu abonamentów postojowych. O ulgowe abonamenty mogą się też starać osoby
niepełnosprawne oraz mikroprzedsiębiorcy.
Pytania związane z poszerzeniem strefy można zadawać dzwoniąc pod numer
telefonu (12) 616-73-20.
Wniosek o abonament najłatwiej złożyć przez internet. Możemy to także zrobić
w jednym z czterech punktów obsługi strefy. Sprzedaż i wydawanie abonamentów
odbywa w punkcie na rogu ulic Kalwaryjskiej i Smolki, w budynku UMK przy ul.
Grunwaldzkiej 8, a także w budynku ZIKIT przy ul. Centralnej 53. Wszelkie sprawy
związane ze strefą można też załatwić w nowootwartym biurze na miejskim stadionie
Wisły Kraków (wejście od ul. Reymana).
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