Nuo sausio 1 d. Vilniuje keičiamos rinkliavos zonų ribos
Kodėl?
Piko metu daugelyje sostinės gatvių automobilių stovėjimo vietų užimtumas viršija 85 proc., Raudonojoje zonoje – 88 proc.,
didžiojoje Geltonosios zonos dalyje – 94 proc., 94 proc. siekia ir dalies Žaliosios zonos parkavimo vietų užimtumas.
Maždaug 20 proc. automobilių srauto Senamiestyje sudaro vietos ieškantys vairuotojai. Tik kas šeštas vairuotojas iš karto
randa laisvą stovėjimo vietą pasirinktoje zonoje.
Šiuo pakeitimu siekiama sureguliuoti automobilių srautus, netvarkingą jų statymą centro prieigose ir kitose miesto vietose.
Norima mažinti triukšmo lygį mieste, oro taršą, asmeninio transporto naudojimą, skatinti alternatyvius keliavimo būdus.
Siekiama daugiau erdvės suteikti pėstiesiems, dviratininkams.
Vilniaus miesto taryba patvirtino naujas rinkliavos zonų ribas – jos įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Patvirtinti šie pagrindiniai zonų ribų pakeitimai:
Mėlynoji zona
Nuo šiol apims buvusią raudonąją zoną ir dalį geltonosios zonos ties Lukiškėmis ir Gynėjų gatve,
kuriose automobilių srautai per pastaruosius metus ryškiai išaugo.

Raudonoji zona
Tampa Užupis, Senamiesčio prieigos nuo Pylimo g., Konstitucijos g. prieigos, kur telkiasi verslo
centrai, daugėja traukos objektų. Taip pat teritorija tarp Gedimino pr., J. Jasinskio ir A. Rotundo g.

Geltonoji zona
Apims Žvėryno dalis tarp Latvių ir Paribio g., teritoriją prie buvusio „Audėjo“ centro, Paupio kvartalą,
dalį Naujamiesčio bei Šnipiškes iki Žalgirio g.
Geltonąja zona šiltuoju sezonu nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. tampa erdvės prie Valakampių
paplūdimio, Balsio, Balžio ir Tapelių ežerų.

Žalioji zona
Tampa Antakalnio dalis aplink Sapiegų parką, kuriai pritarė ir šių apylinkių gyventojai.

Naujas Vilniaus miesto parkavimo zonų žemėlapis : http://arcg.is/0LnzD4

Svarbu!
Pagal naujai patvirtintas rinkliavos zonų ribas nuo sausio mėn. gatvėse, kuriose šiuo metu renkama rinkliava už stovėjimą,
bus pradėtas keisti ženklinimas. Patvirtinus zonų teritorijas, apmokestinamos tos gatvės, kuriose kyla parkavimo tvarkos
ar užimtumo problemos, kai jis viršija 85 proc. rodiklį.
Apie mokamą stovėjimą vairuotojai informuojami kelio ženklais, nurodančiais kokiomis dienomis ir valandomis reikia
mokėti už stovėjimą.
Vairuotojai, būkite atidūs ir stebėkite kelio ženklus, informuojančius apie mokamą stovėjimą.

Gyventojams
Jūsų turimas gyventojo leidimas statyti automobilį galios tokiomis pat sąlygomis, kokiomis ir
buvo išduotas, iki tol, kol baigsis jo galiojimas.
Pratęsiant leidimą, įsigyjant naują arba papildomą antrojo automobilio stovėjimo leidimą
nuo sausio 1 d., bus priskirta nauja leidimo galiojimo teritorija. Tikslią informaciją, kaip atrodys naujos
gyventojų leidimų galiojimo teritorijos, jau greitai galėsite matyti interneto svetainėje
www.vilniustransport.lt
Pratęsti turimą ar įsigyti naują leidimą galima elektroniniu būdu, mūsų atnaujintoje interneto svetainėje
www.vilniustransport.lt skiltyje „Vairuotojams“.
Taip pat atvykus į vieną iš Klientų aptarnavimo centrų, esančių Gedimino pr. 9A (Vinco Kudirkos a.)
arba Geležinkelio g. 16 (Geležinkelio stotyje).

