Zał. Nr 32
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20-718 Lublin, Al. Kraśnickie 100
tel. (81) 537-48-21, (81) 537-45-66
Służba Ochrony Szpitala
Cennik opłat za korzystanie z parkingów przyszpitalnych
Obowiązuje 01.01.2021 r.
Lp.

Kod
komórki

Kod usługi

Parking

typ

rodzaj/ważność
do 15 minut

Parkowanie ogólnodostępne dla
pacjentów i odwiedzających
Bilety parkingowe jednorazowego
użytku
1

ASOS

ASOS.001

Park. nr I blok
"A"

Bilet parkingowy ogólnodostępny
wielokrotnego użytku
Karty abonamentowe typu
"pracowniczego"

2

3

4

5

6

7

ASOS

ASOS

ASOS

ASOS

ASOS

ASOS

ASOS.002

Park. nr II
blok "H"

Piloty na parking typu
"pracowniczego"

Karty parkingowe typu
Park. nr III "pracowniczego"
ASOS.003
za blok "W"
Karty ogólnodostępne

ASOS.004

ASOS.006

ASOS.007

ASOS.008

Park. nr IV Piloty na parking typu
blok "E" "pracowniczego"

Wszystkie Dzierżawcy pomieszczeń i
parkingi powierzchni

Wszyscy użytkownicy

Wszyscy użytkownicy

Cena brutto
bezpłatnie

od 15 do 1 godz

4,00 zł

pow 1 godz do 2 godz

5,50 zł

pow 2 godz do 3 godz

7,00 zł

pow 3 godz do 24 godz

12,00 zł

każda rozpoczęta kolejna doba

15,00 zł

od pierwszego użycia do 24 godzin

15,00 zł

od pierwszego użycia do 7 dób

50,00 zł

Sprzedaż karty o ważności 1 rok

200,00 zł

Przedłużenie ważności karty o 1
rok
Wypożyczenie pilota o ważności 1
rok
Przedłużenie ważności o 1 rok
Wypożyczenie karty o ważności 1
rok
Przedłużenie karty o 1 rok
Wypożyczenie karty o ważności 1
miesiąc
Wypożyczenie pilota o ważności 1
rok
Przedłużenie ważności pilota o 1
rok
Sprzedaż i przedłużenie karty o
ważności 3-miesiące
Sprzedaż i przedłużenie pilota o
ważności 3-miesiące
Wydanie wtórnika karty na parking
Nr I ( ważność wtórnik a równa się
dacie ważności karty zagubionej
karty)
Wydanie wtórnika karty na parking
Nr III, lub pilota na park. Nr II, IV i V
( ważność wtórnika równa się
dacie ważności zagubionej karty
lub pilota)

200,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
60,00 zł
60,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

Brak zwrotu karty na park. Nr III,
pilota na park. Nr II, IV i V – kaucja
Nie wypłacenie
wpłacana wraz z nabyciem karty
kaucji
parkingowej lub pilota i w tej samej
wysokości złotych

Uwaga: piloty i karty uprawniające do parkowania na parkingach Szpitalnych są własnością Szpitala i podlegają zwrotowi.
przypadku braku zwrotu użytkownik zostanie obciążony kwotą wg cennika tj. potrąceniem uprzednio wpłaconej kaucji

W

