
SZANOWNY KIEROWCO!
Od dnia 1 czerwca 2021 r. zostaną 
wprowadzone zmiany w Strefie 
Płatnego Parkowania w Łodzi:

 ulegną zmianie stawki opłat za postój w SPP;
 wprowadzone zostaną nowe abonamenty 

   parkingowe;
 utworzona zostanie Podstrefa C przy dworcu 

   Łódź Fabryczna
 włączone zostaną do strefy nowe obszary 
 ulegną zmianie zasady wnoszenia opłat 

   dodatkowych 

Nowe stawki opłat za postój w SPP
OPŁATY ZA POSZCZEGÓLNE GODZINY SUMUJĄ SIĘ

opłaty za postój:
postój do pół godziny                              2,00 zł
za pierwszą godzinę                               4,00 zł
za drugą godzinę                                    4,50 zł
za trzecią godzinę                                   5,00 zł
za czwartą i każdą kolejną godzinę      4,00 zł

PODSTREFA A i C

ZMIANY W OPŁATACH 
ZA PARKOWANIE
W STREFIE PŁATNEGO 
PARKOWANIA W ŁODZI

UWAGA!

opłaty za postój:
postój do pół godziny                              1,50 zł
za pierwszą godzinę                               3,00 zł
za drugą godzinę                                    3,50 zł
za trzecią godzinę                                   4,00 zł
za czwartą i każdą kolejną godzinę      3,00 zł

PODSTREFA B



 na Podstrefę C w cenie 150 zł za miesiąc – dla posiadaczy 
   imiennych biletów okresowych na przejazdy koleją z Dworca 
   Łódź Fabryczna lub na przejazdy środkami Lokalnego 
   Transportu Zbiorowego w Łodzi;
 kwartalne na Podstrefę A (700 zł) i Podstrefę B(500 zł) 

   – ogólnodostępne – zakup poprzez e-sklep na stronie: 
   lodz.e-abonamenty.pl

NOWE ABONAMENTY DLA KIEROWCÓW

NOWA PODSTREFA C

Utworzona zostanie nowa Podstrefa C 
obejmująca parking wielopoziomowy 
na dworcu Łódź Fabryczna oraz miejsca 
parkingowe zlokalizowane na al. Rodziny 
Scheiblerów (parking nad i pod wiaduktem). 
Ceny stawek za postój w nowej podstrefie 
będą takie same jak w Podstrefie A.

NOWE ULICE W RAMACH SPP:

 ul. Kilińskiego (od ul. Północnej 
   do ul. Wigury);
 ul. Potza (cała);
 ul. Sterlinga (od ul. Jaracza 

   do ul. Narutowicza).

NOWE ZASADY WNOSZENIA OPŁAT DODATKOWYCH

Ulegnie likwidacji możliwość uregulowania opłat dodatkowych za nieopłacony 
postój w SPP w obniżonej do 100 zł kwocie w przypadku wpłaty w okresie 
do 60 dni od daty kontroli. Od dnia 1.06.2021 r. wszystkie opłaty dodatkowe 
wynosić będą 200 zł bez względu na termin ich wpłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr XLI/1273/21 Rady Miejskiejw Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r.


