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UCHWAŁA NR XXVIII/278/17
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 30 stycznia 2017 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 2016 poz. 1440) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2013 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 2013 r. poz. 5896 i z 2014 r. poz. 172) wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1 po wyrazach "ul. Środkowej" dodaje się wyrazy "ul. gen. Henryka Dąbrowskiego",
b) w ust. 3 po pkt. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5) osoby korzystającej z pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym bądź hybrydowym,
posiadającej kartę pojazdu elektrycznego wydaną na zasadach określonych w § 61.",
2) w § 6:
a) w ust. 3 w drugim zdaniu wyraz "zameldowany" zastępuje się wyrazem "zamieszkały."
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dopuszcza się wydanie na wniosek zainteresowanego, duplikatu abonamentu mieszkańca oraz
duplikatu karty pojazdu elektrycznego w przypadku ich utraty (kradzieży, zniszczenia, zagubienia itp.).
Termin ważności wydanego duplikatu abonamentu mieszkańca lub duplikatu karty pojazdu
elektrycznego i numer rejestracyjny pojazdu, w stosunku do dokumentu pierwotnego, nie ulegają
zmianie.”;
3) po § 6 dodaje się § 61 w brzmieniu:
"§ 61 .1. Kartę pojazdu elektrycznego mogą uzyskać osoby, które przedłożą w Zarządzie Dróg Miejskich
w Legnicy następujące dokumenty:
1) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego,
2) świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach
miejskich nie przekraczającą 100g/km - w przypadku pojazdów hybrydowych,
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3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy osoba nie jest jego
właścicielem.
2. Kartę pojazdu elektrycznego wydaje się na określony pojazd samochodowy, na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.
3. Karta pojazdu elektrycznego traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których została
wydana lub z upływem terminu jej ważności.
4. Karta pojazdu elektrycznego wydawana jest bezpłatnie na wniosek użytkownika pojazdu.",
4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bilety parkingowe, karty abonamentowe, karty parkingowe osoby niepełnosprawnej, karty pojazdu
elektrycznego należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający
ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu
pojazdu w strefie płatnego parkowania.”;
5) w § 9 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawienie oryginału karty abonamentowej lub karty pojazdu elektrycznego ważnych na dzień
wystawienia wezwania,”;
6) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 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:
W. Szetelnicki
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Załącznik do uchwały nr XXVIII/278/17
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2017 r.
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