Informacja ws. dojazdu do Muzeum Techniki
i parkingu wokół PKiN
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. informuje, że od 20.12.2012 r. w holu głównym PKiN czynna jest
nowa kasa parkingowa, umożliwiająca dokonywanie opłat za bilety jednorazowe pobrane podczas wjazdu na
parking.
Tym samym do dyspozycji korzystających z parkingu jest 9 kas automatycznych usytuowanych wokół
Pałacu Kultury i Nauki.
Mamy nadzieję, że rozbudowa systemu parkingowego usprawni oraz poprawi komfort korzystania z
parkingu dookoła PKiN, zarówno najemców jak i użytkowników tymczasowych.
Parking usytuowany wokół gmachu PKiN posiada około 1300 miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych. Ponadto na terenie znajdują się dwie płyty autokarowe z możliwością pomieszczenia
kilkudziesięciu autobusów.
Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego. Parkowanie odbywa się przez całą dobę
także w niedziele i święta.
Wjazdy na parking: jeden wjazd od ul. Marszałkowskiej, oraz trzy od ul. Emilii Plater: pierwszy bliżej Alej
Jerozolimskich w pobliżu Muzeum Techniki); drugi przy Sali Kongresowej, trzeci bliżej ul. Świętokrzyskiej
(przy Pałacu Młodzieży).
Podczas wjazdu rogatki otwierają się po pobraniu jednorazowego biletu prakingowego lub po przyłożeniu do
czytnika stałej karty.
Wyjazdy z parkingu: dwa na ul. Marszałkowską ( obok dawnej trybuny); pięć na ul. E. Plater: dwa obok
Muzeum Techniki (bliżej Alej Jerozolimskich), jeden obok Sali Kongresowej, dwa obok basenu Pałacu
Młodzieży ( bliżej ul. Świętokrzyskiej).
Parkingowe kasy automatyczne – 9: 4 od strony ul. Emilii Plater (dwie przy uliczce od Sali Kongresowej
do Muzeum Techniki i dwie przy drodze z Sali Kongresowej do basenu Pałacu Młodzieży), 1 przed Kinoteką,
2 przy drodze wyjazdowej na ul. Marszałkowską przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, 1 kasa
przy Teatrze „Studio”oraz 1 w holu głównym PKiN.
Kasa przy Teatrze Studio jest specjalnie oznakowana, ponieważ przystosowana jest do korzystania z niej
przez osoby poruszające się na wózku.
Podczas wyjazdu rogatki otwiera opłacony bilet parkingowy lub ważna stała karta.

Opłaty za korzystanie z parkingu wynoszą dla:
a) samochodów osobowych
Do 15 min. 2,- zł
Pierwsza godzina 5,- zł
Druga godzina 4,- zł
Każda następna rozpoczęta godzina 3,- zł
24 godziny 40,- zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów
czynnym tylko w dni powszednie)
b) samochodów dostawczych i autobusów
Do 15 min. 5,- zł
Pierwsza godzina 10,- zł
Druga godzina 10,- zł
Każda następna rozpoczęta godzina 10,- zł
24 godziny 130,- zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów
czynnym tylko w dni powszednie)
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Punkt docelowy,
wjazd ze sprzętem
10/04 2013r.
od ul. Emilii Plater
lub Marszałkowskiej
wg czerwonych strzałek.
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