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UCHWAŁA NR XL/421/13
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 27 grudnia 2013 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. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 260) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2013r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz
ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013r. poz.
5896 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 pkt 3 - skreśla się,
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5.1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach
wyznaczonych przy ul. św. Piotra, na pl. Słowiańskim i pl. Katedralnym, ul. Młynarskiej (odcinek od ul.
Witelona do ul. Św. Piotra), ul. Parkowej, ul. Rycerskiej (odcinek od ul. Murarskiej do Piastowskiej), ul.
Murarskiej, ul. Złotoryjskiej (odcinek od ul. Gwarnej do przejścia podziemnego), ul. Grodzkiej,
ul.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, ul. Senatorskiej (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 w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania,
ze różnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,00 zł,
b) za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,00 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:
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a) 90,00 zł - za miesiąc,
b) 250,00 zł - za kwartał,
c) 500,00 zł - za pół roku,
d) 900,00 zł - za rok,
6) 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:
a) 15,00 zł - za kwartał za zgłoszone auto,
b) 50,00 zł - za rok za zgłoszone auto,
2. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach
wyznaczonych przy ul. Skarbowej (odcinek od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych), ul. 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), ul. 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), ul. T. Kościuszki (odcinek od ul. Muzealnej
do ul. M. Rataja), 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 opłat za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości 1,00 zł za godzinę parkowania,
ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 0,50 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 1,00 zł,
5) stawkę opłaty abonamentowej w wysokości:
a) 50,00 zł - za miesiąc,
b) 140,00 zł - za kwartał,
c) 280,00 zł - zł pół roku,
d) 560,00 zł - za rok,
6) 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:
a) 15,00 zł - za kwartał za głoszone auto,
b) 50,00 zł - za rok za zgłoszone auto,
3. Ustala się stawkę zerową opłaty dla następujących użytkowników dróg:
1) osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej posiadającej pojazd zaopatrzony w kartę
parkingową oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej,
2) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach dla postoju pomiędzy znakami pionowymi D-19 „Postój
taxi” i D-20 „Koniec postoju taxi”,
3) podmiotów świadczących usługi opiekuńczo-lecznicze wykonywane w miejscach przebywania pacjentów,
posiadających oznakowane pojazdy,
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4) pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego, straży miejskiej oraz
służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych oznakowanymi zewnętrznie pojazdami,
wysyłającymi sygnały świetlne w postaci żółtych świateł błyskowych (wyposażony w sygnalizator świetlny
tzw. kogut) posiadających zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.",
3) w § 6 dodaje się ust 1 i 2 w brzmieniu:
"1. Abonament mieszkańca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w § 5 ust. 1 pkt 6 oraz
w § 5 ust. 2 pkt 6, może być wydany na wniosek osoby fizycznej zamieszkałej w strefie płatnego
parkowania lub poza strefą płatnego parkowania w przypadku zamieszkania w budynku posiadającym
wejście główne zlokalizowane od strony strefy płatnego parkowania, która okaże dowód rejestracyjny
pojazdu, na który będzie wystawiony abonament mieszkańca, a w przypadku, gdy wnioskujący nie jest
właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, wykaże tytuł prawny do korzystania z pojazdu.
2. Mieszkaniec może otrzymać abonament mieszkańca tylko na jeden pojazd samochodowy.".
§ 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.
Przewodniczący Rady:
J. Szynalski

