UCHWAŁA NR VII/71/11
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 26 kwietnia 2011 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. 138, 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 oraz Nr 5 poz. 13 z 2011r) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XV/127/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 grudnia 2003r. 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 2003r. Nr 242 poz. 4047 i z
2009r. Nr 58, poz. 1209, Nr 193 poz. 3380 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych:
1) Na miejscach wyznaczonych przy ul. św. Piotra (odcinek od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania
z ul. Wjazdową) oraz na pl. Słowiańskim i pl. Katedralnym - oznaczonych jako obszar nr I.
a) stawkę opłat za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych
w wysokości - 2 zł,
b) stawkę opłat za drugą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 2,40 zł,
c) stawkę opłat za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 2,80 zł,
d) stawkę opłat za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania w wysokości 2 zł,
e) 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,
f) 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 9°° - 17°°.
2) Na miejscach wyznaczonych przy ulicach i na placach:
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a) Parkowej, Rycerskiej, Murarskiej, Złotoryjskiej (odcinek od ul. Gwarnej do przejścia podziemnego),
Grodzkiej, Skarbowej (odcinek od kładki dla pieszych do pl. Klasztornego), M. C. Skłodowskiej
(odcinek od ul. Nowej do ul. Piastowskiej), Chojnowskiej (odcinek od ul. Piastowskiej do Rynku), B.
Bilsego, pl. Zamkowy, pl. Klasztorny, Młynarskiej, Partyzantów, pl. Bohaterów Getta, Bankowa
(odcinek od ul. Wjazdowej do ul. Skarbka), Św. Piotra (odcinek od ul. Biskupiej do ul. Młynarskiej),
Paderewskiego (odcinek od ul. Partyzantów do ulicy Środkowej), ul. Ojców Zbigniewa i Michała,
Senatorska (odcinek od ul. Ojców Zbigniewa i Michała do ul. Murarskiej) - oznaczonych jako obszar
II,
b) ul. Skarbowej (odcinek od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych) - oznaczonych jako obszar nr III,
c) ul. Górniczej (odcinek od ul. Galaktycznej do ul. Orbitalnej) - oznaczonych jako obszar nr IV,
- stawkę opłaty za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych
w wysokości - 1 zł,
- stawkę opłaty za drugą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 1,20 zł,
- stawkę opłaty za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości - 1,40 zł,
- stawkę opłaty za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania
w wysokości - 1 zł,
- 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,
- 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 9°° - 17°°.
3) Stawkę zerową opłaty dla następujących użytkowników dróg:
a) osób fizycznych posiadających adres zamieszkania w strefie płatnego parkowania i legitymujących
się identyfikatorem wydanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy,
b) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej posiadającej pojazdy zaopatrzone w kartę
parkingową,
c) pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej "CARITAS" Diecezji Legnickiej w Legnicy używających
pojazdy zaopatrzone w identyfikator.”;
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W razie stwierdzenia nie wniesienia opłaty, o której mowa w § 4 pobiera się opłatę dodatkową
w wysokości:
1) 20,00 zł - jeśli dokonanie wpłaty opłaty dodatkowej nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, bądź
najpóźniej do godz. 15:00 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.”;
3) w § 7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

Id: DRDYL-VRAIJ-RYMBR-QNEBX-PIPRG. Podpisany

Strona 2

"3.Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy bądź osobę przez niego upoważnioną do
anulowania opłat dodatkowych, o których mowa w ust 1, na wniosek osoby zainteresowanej
w następujących przypadkach:
1) przedstawienia oryginału biletu parkingowego ważnego na czas wystawienia wezwania;
2) przedstawienia oryginału karty abonamentowej ważnej na dzień wystawienia;
3) przedstawienia oryginału identyfikatora lub 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,
bądź następnym dniu roboczym;
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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Pichla
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