
Cennik Parkowania na terenie Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych ul Chełmska 21 

zzt@wfdif.com.pl 
obowiązujący od dnia 01.05.2020r. 

 

cena netto      VAT 23%    cena brutto 

 
1.Parkowanie samochodu osobowego       
   lub ciężarowego do 3,5t. DMC – 
   za miesiąc:  
 

a) W godzinach 7.00 – 19.00      szt.          125,00      28,75          153,75 
b) W godzinach 19.00 – 7.00      szt.     160,00      36,80     196,80 
c) 24 godziny na dobę        szt.    220,00      50,60     270,60 
 

2. Parkowanie samochodu ciężarowego  
    powyżej 3,5t. DMC (przyczepa, autobus)  
    - za miesiąc: 
       

a)  24 godziny na dobę           szt.      439,03      100,98     540,01 
 
3. Parkowanie samochodu osobowego  
    i ciężarowego do 3,5t DMC za miesiąc  
    (dotyczy firm wynajmujących  
     pomieszczenia biurowe lub magazynowe 
     powyżej przyznanego limitu 
     wynikającego z umowy najmu) 

a) w godzinach 7.00 – 19.00    szt.            81,30       18,70    100,00 
b) w godzinach 19.00 – 7.00    szt.            100,00       23,00    123,00 
c) 24 godziny na dobę              szt.           160,00       36,80    196,80 
 

4. Parkowanie samochodu ciężarowego  
    powyżej 3,5t DMC – za miesiąc 
    (dotyczy firm wynajmujących  
     pomieszczenia biurowe lub magazynowe 
     powyżej przyznanego limitu  
     wynikającego z umowy najmu): 
 

a) „Parkowanie wg cen umownych” – cena umowna  
 
 
5. Wjazd samochodu dla prowadzenia  
   działalności gospodarczej  
   (nie dotyczy obsługi planów filmowych 
   I obsługi hal zdjęciowych)                 
      za jednorazowy wjazd   250,00 57,50   307,50 

mailto:zzt@wfdif.com.pl


 
6. Parkowanie samochodów osobowych  
    dla pracowników i emerytów WFDiF 
     – za miesiąc 

a) całodobowo – 24 godziny   szt.        69,11 15,89   85,00 
b) w godzinach 19.00 – 7.00    szt.        40,65   9,35   50,00 
 

7. Wjazd i parkowanie na jednorazowy 
    bilet z terminala wjazdowego 

a) pierwsza godzina      szt.     0       0          0 
b) druga godzina    szt.        4,88   1,12       6,00 
c) każda następna godzina  szt.        3,25   0,75            4,00 
d) opłata specjalna za zgubiony bilet           40,65   9,35              50,00 

 
8. Kaucja za kartę abonamentową 
    (RFID)                                               szt.                                         50,00 
 
9. Opłata za zniszczoną, zgubioną oraz nierozliczenie się z karty parkingowej  
      (RFID) zgodnie z Regulaminem Parkowania  
       szt.      40,65   9,35     50,00 
 
10. „Parkowanie wg cen umownych” – cena umowna 
 
 
 
Wszystkie kwoty zawarte w cenniku wyrażone są w PLN 
 
 

              NR. KONTA BANKOWEGO DO WPŁATY KAUCJI 
 
                BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
 

              02 1130 1017 0020 1459 2320 0001 
 


