
Projekt

UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 13b ust. 2-4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, poz. z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 
227, poz. 1505, poz. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, poz. z 2010r. Nr 106, poz. 
675, Nr 152 poz.1018, Nr 225 poz. 1466, poz. z 2011r. Nr 5, poz. 13,  Nr 159, poz.945, Nr 225, poz. 1466 oraz 
z 2012r. poz. 472) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr XV/127/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat 
za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r. Nr 242, poz. 4047 i z 2009 r. Nr 58, 
poz. 1209, Nr 193, poz. 3380 oraz Nr 118, poz. 1874 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 3 ust. 1 w punkcie 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4) w brzmieniu: 

„4) abonamentu mieszkańca.”;

2) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych: 

1. Na miejscach wyznaczonych przy: ul. św. Piotra, na pl. Słowiańskim i pl. Katedralnym, Młynarskiej 
(odcinek od ul. Witelona do ul. Św. Piotra), ul.Biskupiej, ul. Parkowej, Rycerskiej (odcinek od 
ul. Murarskiej do Piastowskiej), Murarskiej,  ul. Złotoryjskiej (odcinek od ul. Gwarnej do przejścia 
podziemnego), ul. Grodzkiej, Skarbowej (odcinek od kładki dla pieszych do pl. Klasztornego), ul. 
M. Skłodowskiej-Curie  (odcinek od ul. Nowej do ul. Piastowskiej), ul. Chojnowskiej (odcinek od ul. 
Piastowskiej do Rynku), ul. B. Bilsego, pl. Klasztorny, ul. Partyzantów, pl. Bohaterów Getta, ul. Bankowej 
(odcinek od ul. Wjazdowej do ul. Skarbka), ul. Paderewskiego (odcinek od ul. Partyzantów do ulicy 
Środkowej), ul. Ojców Zbigniewa i Michała, Senatorska (odcinek od ul. Ojców Zbigniewa i Michała do ul. 
Murarskiej), ul. Środkowej - oznaczonych jako obszar nr I. 

1) stawkę opłat za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych 
w wysokości – 2,00 zł, 

2) stawkę opłat za drugą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 2,40 zł, 

3) stawkę opłat za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 2,80 zł, 

4) stawkę opłat za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania w wysokości – 
2,00 zł, 

5) stawkę opłaty abonamentowej w wysokości: 

90,00 zł - za miesiąc, 

250,00 zł - za kwartał, 

500,00 zł - za pół roku, 

900,00 zł - za rok, 
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6) stawkę opłaty abonamentowej za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym, zastrzeżonym na 
prawach wyłączności ("koperta"), w określonych godzinach lub całodobowo, na okres nie krótszy niż 
jeden miesiąc, w wysokości: 

700,00 zł - za użytkowanie całodobowe, 

500,00 zł - za parkowanie w dniach użytkowania w godz. od 900-1700. 

7) stawkę opłaty abonamentowej mieszkańca dla osób fizycznych posiadających adres zamieszkania 
w strefie płatnego parkowania i legitymujących się abonamentem mieszkańca wydanym przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Legnicy w wysokości: 

15,00 zł – za kwartał za pierwsze zgłoszone auto, 

30,00 zł – za kwartał za drugie zgłoszone auto, 

45,00 zł – za kwartał za trzecie i następne  zgłoszone auto, 

50,00 zł – za rok na pierwsze zgłoszone auto, 

100,00 – za rok na drugie zgłoszone auto, 

150,00 zł – za rok na trzecie i każde następne zgłoszone auto. 

2. Na miejscach wyznaczonych przy:ul. Skarbowej (odcinek od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych), 
Piastowskiej (odcinek od ul.Bramy Głogowskiej do zjazdu na posesję przy ul. Piastowskiej nr 72 oraz 
odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do zjazdu z parkingu przy ul. Piastowskiej 66), Dworcowej, ul. 
Górniczej (odcinek od ul. Galaktycznej do ul. Orbitalnej), ul. Gen. W. Andersa (odcinek od ul. Wojska 
Polskiego do ul. S.Okrzei), ul. S.Okrzei (od ul. Gen. W. Andersa do ul. M. Rataja), św. M.Kolbego (od ul. 
S.Wyspiańskiego do ul. T.Kościuszki), ul. T.Kościuszki (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. św. 
M.Kolbego oraz odcinek od ul. Gen. W.Andersa do ul. Jana Pawła II), ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. 
Gen. W.Andersa do ul. Jana Pawła II), ul. Szkolnej, ul. Grabskiego (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Poselskiej)- oznaczonych jako obszar nr II. 

1) stawkę opłaty za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych 
w wysokości - 1 zł, 

2) stawkę opłaty za drugą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 1,20 zł, 

3) stawkę opłaty za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 1,40 zł, 

4) stawkę opłaty za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania w wysokości - 
1 zł, 

5) stawkę opłaty abonamentowej w wysokości: 

50,00 zł - za miesiąc, 

140,00 zł - za kwartał, 

280,00 zł - za pół roku, 

560,00 zł - za rok, 

6) stawkę opłaty abonamentowej za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na 
prawach wyłączności ("koperta"), w określonych godzinach lub całodobowo, na okres nie krótszy niż 
1 miesiąc, w wysokości: 

500,00 zł - za użytkowanie całodobowe, 

380,00 zł - za parkowanie w dniach użytkowania w godz. od 900- 1700, 

7) stawkę opłaty abonamentowej mieszkańca dla osób fizycznych posiadających adres zamieszkania 
w strefie płatnego parkowania i legitymujących się abonamentem mieszkańca wydanym przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Legnicy w wysokości: 

15,00 zł – za kwartał za pierwsze zgłoszone auto, 

30,00 zł – za kwartał za drugie zgłoszone auto, 

45,00 zł – za kwartał za trzecie i następne  zgłoszone auto, 
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50,00 zł – za rok na pierwsze zgłoszone auto, 

100,00 – za rok na drugie zgłoszone auto, 

150,00 zł – za rok na trzecie i każde następne zgłoszone auto. 

3. Stawkę zerową opłaty dla następujących użytkowników dróg: 

a) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej posiadającej pojazdy zaopatrzone w kartę 
parkingową, 

b) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach dla postoju pomiędzy znakami pionowymi D-19 
Postój taxi i D-20 Koniec postoju taxi. 

c) pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej "CARITAS" Diecezji Legnickiej w Legnicy oznakowanych 
zewnętrznie napisem CARITAS i wykorzystywanych do świadczenia usług medycznych dla 
mieszkańców Legnicy.”;

3) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Abonament mieszkańca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), w § 4 ust. 1 pkt 7) oraz w § 4 ust. 2 pkt 
7) może być wydany na wniosek osoby fizycznej, która okaże dokument potwierdzający zameldowanie na 
pobyt stały w strefie płatnego parkowania oraz dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie 
abonament mieszkańca, a w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem lub współwłaścicielem 
pojazdu, wykaże tytuł prawny do korzystania z pojazdu. 

2. W przypadku zameldowania w tym samym lokalu mieszkalnym, więcej niż jednej osoby posiadającej 
pojazdy samochodowe, abonament mieszkańca o stawce 15,00 zł za kwartał lub 50,00 zł za rok przysługuje 
tylko na jeden pojazd samochodowy wskazany przez pierwszego wnioskodawcę. Na każdy następny pojazd, 
w przypadku złożenia wniosku, udzielony będzie abonament mieszkańca w wyższej wysokości zgodnie z § 
4 ust. 1 pkt 7) oraz ust. 2 pkt 7). O wysokości stawki decyduje kolejność składania wniosków. 

3. Abonament mieszkańca będzie sporządzony w formie karty zawierającej swój numer seryjny, numer 
rejestracyjny pojazdu samochodowego, oznaczenie obszaru płatnego parkowania wraz ze wskazaniem 
miejsca, gdzie abonament mieszkańca będzie stosowany, cechy utrudniające podrobienie oraz termin 
ważności. Posiadacz abonamentu ma uprawnienia do stosowania abonamentu mieszkańca przy parkowaniu 
pojazdu na parkingu przy ulicy, na której jest zameldowany. 

4. Osoba posiadający abonament mieszkańca parkująca na ulicy innej niż wymieniona na abonamencie 
mieszkańca zobowiązana jest do wnoszenia opłat za postój na ogólnych zasadach. 

5. Abonament mieszkańca należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób widoczny, 
umożliwiający kontrolę. 

6. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu mieszkańca uiszcza opłaty za czas postoju 
w strefie płatnego parkowania według zasad określonych w § 4. 

7. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności 
abonamentu mieszkańca nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności 
abonamentu mieszkańca. W przypadku zwrotu abonamentu mieszkańca do Zarządu Dróg Miejskich 
w Legnicy, na niewykorzystany okres ważności abonamentu mieszkańca można otrzymać abonament 
mieszkańca na nowy pojazd. 

8. Dopuszcza się wydanie na wniosek zainteresowanego, duplikatu abonamentu mieszkańca 
w przypadku jego utraty (kradzieży, zniszczenia, zagubienia itp.) Termin ważności wydanego duplikatu 
abonamentu mieszkańca i numer rejestracyjny pojazdu, w stosunku do dokumentu pierwotnego, nie ulegają 
zmianie. Koszt wydania duplikatu wynosi 30 zł.”;

4) wykreśla się w całości § 5a; 

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie stwierdzenia nie wniesienia opłaty, o której mowa w § 4 pobiera się opłatę dodatkową 
w wysokości: 
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1) 20,00 zł - jeśli dokonanie wpłaty opłaty dodatkowej nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, 
bądź najpóźniej do godz. 14:00 dnia następnego z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu 
należności na rachunek bankowy. 

2) 30,00 zł - jeśli dokonanie wpłaty opłaty dodatkowej nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych 
od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu 
należności na rachunek bankowy. 

3) 50,00 zł - jeśli dokonanie wpłaty opłaty dodatkowej nastąpi po terminie określonym w ust. 2.”;

6) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących sytuacjach: 

1) Przedstawienia oryginału biletu parkingowego ważnego na czas wystawienia wezwania. 

2) Przedstawienie oryginału karty abonamentowej ważnej na dzień wystawienia. 

3) Przedstawienie oryginału karty parkingowej osoby niepełnosprawnej ważnych na dzień wystawienia 
wezwania. 

4) Po dokonaniu dopłaty za przekroczony czas postoju (liczony w pełnych godzinach) 
w biurze strefy płatnego parkowania lub kasie Zarządu Dróg Miejskich w dniu wystawienia wezwania do 
wniesienia opłaty dodatkowej. 

5) Wystawienia w danym dniu drugiego i kolejnego wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej 
użytkownikowi pojazdu, kierującemu pojazdem o tym samym numerze rejestracyjnym. 

6) W przypadku, gdy wystawione wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej nie jest poparte 
dokumentacją fotograficzną.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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