
Opłata dodatkowa za nieopłacony postój 

w Strefie Płatnego Parkowania 

 

Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej powstaje każdorazowo z mocy prawa, bez wydawania jakichkolwiek 

decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych czy innych rozstrzygnięć i dotyczy każdego kto parkuje pojazd 

na miejscach postojowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania. 

Brak opłaty skutkuje wystawieniem WEZWANIA DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ. 
 

 

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości: 

1) 70,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona nie później niż do 3 dni od dnia sporządzenia wezwania 

o nieopłaconym postoju; 

2) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 

7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój; 

3) 200,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2). 

 

 
Opłatę dodatkową należy uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wezwania. 

Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Miejskiej 

Administracji Targowisk i Parkingów. 

 

 
Opłatę dodatkową można uiścić: 

 

 
1. Przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów: 

33 1020 4391 0000 6802 0154 0103 

W tytule wpłaty należy umieścić numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu. 

2. W kasie Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. 

3. W dowolnym parkomacie. 

Sposób wniesienia należności za „wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej” w parkomacie: 

- wzbudzić parkomat okrągłym zielonym przyciskiem z symbolem „ √ ” 

- nacisnąć okrągły żółt y przycis k z symbolem „ T ” 

- wpisać na klawiaturze numer „Wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej” 

- zatwierdzić okrągłym zielonym przyciskiem z symbolem „ √ ” 

- po wyświetleniu należnej kwoty istnieje możliwość opłacenia jej zbliżeniowo urządzeniem mobilnym lub 

kartą* (w przeciągu 30 sek.) 

- odebrać potwierdzenie uiszczenia opłaty 
 
* - płatności nie wymagające autoryzacji pin na terminalu kart płatniczych 

 
 
 

 
Nieuregulowanie powyższej należności będzie dochodzone w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 


