ZARZĄDZENIE NR 602/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach przy
ul. Kasztanowej, ul. Kilińskiego, ul. Rycerskiej, ul. Sikorskiego, ul. Młynarskiej, al. Wyzwolenia, stawek
opłat abonamentowych za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach przy ul. Kasztanowej, ul.
Kilińskiego, ul. Rycerskiej, ul. Sikorskiego, ul. Młynarskiej, al. Wyzwolenia oraz opłat za wynajem placu
przy parkingu przy ul. Rycerskiej i ul. Kilińskiego i wynajmu powierzchni parkingu przy ul. Kasztanowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r., poz. 446), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016
r., poz. 537 ze zm.) oraz w związku z § 1 uchwały Nr XXXVII/302/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28
sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha uprawnień do ustalania wysokości cen i
opłat albo stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Wałbrzych znajdujących się w trwałym zarządzie
Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, położonych w Wałbrzychu:
1) przy ul. Kasztanowej,
2) przy ul. Kilińskiego i ul. Rycerskiej,
3) przy ul. Sikorskiego,
4) przy ul. Młynarskiej,
5) przy al. Wyzwolenia
- oznaczonych jako płatne, publiczne parkingi niestrzeżone, wprowadzam obowiązek ponoszenia opłat za
korzystanie z mienia gminy w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz.17.00, z
zastrzeżeniem § 4, § 5, § 7, § 8.
2. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy na terenie parkingów, o których mowa w ust. 1
jest opłacenie czasu postoju:
1) poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę przewidywanego czasu parkowania,
2) poprzez wykupienie w siedzibie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu karty
abonamentowej, o której mowa w § 5.
3. Wykupiony bilet parkingowy upoważnia do postoju jedynie na terenie parkingu, na obszarze którego został
nabyty.
§ 2. Zasady korzystania z każdego z parkingów, o których mowa w § 1 ust. 1 reguluje Regulamin parkingu
płatnego niestrzeżonego, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu.
§ 3. 1. Stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę parkowania pojazdów samochodowych do 3,5 t na
oznaczonych parkingach niestrzeżonych przy ul. Kilińskiego, ul. Rycerskiej i al. Wyzwolenia w Wałbrzychu
wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100).
2. Stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę parkowania pojazdów samochodowych do 3,5 t na oznaczonych
parkingach niestrzeżonych przy ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Młynarskiej w Wałbrzychu wynosi 1,00 zł
(słownie: jeden złoty 00/100).
3. Stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę parkowania autobusów na oznaczonym parkingu niestrzeżonym
przy ul. Kasztanowej w Wałbrzychu wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
§ 4. Opłat, o których mowa w § 3 nie pobiera się od:

Id: 1B6ECBC1-8BBB-4395-B195-21DF502D2692. Podpisany

Strona 1

1) kierujących pojazdami samochodowymi z napędem hybrydowym lub napędem elektrycznym. W czasie postoju
pojazd winien posiadać oznaczenie pozwalające kontrolerowi na identyfikację pojazdu jako pojazdu z napędem
hybrydowym lub napędem elektrycznym,
2) kierujących motocyklami,
3) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami samochodowymi lub kierujących pojazdami samochodowymi
opiekunów osób niepełnosprawnych na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych. W czasie postoju
kierowca zobowiązany jest do wystawienia za szybę ważnej karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 i
3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
4) kierujących trwale oznakowanymi pojazdami hospicjów.
§ 5. Za parkowanie pojazdów samochodowych na płatnych parkingach niestrzeżonych, o których mowa w § 1
ust. 1, wprowadzam opłaty w formie abonamentu, płatnego jednorazowo z góry, na podstawie umowy zawartej z
trwałym zarządcą nieruchomości:
1. „abonament mieszkańca” - dla właścicieli i leasingobiorców pojazdów samochodowych do 3,5 t,
zameldowanych w Wałbrzychu na pobyt stały lub czasowy nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o
nabycie abonamentu, na obszarze obejmującym ustaloną uchwałą Rady Miasta Wałbrzycha strefę płatnego
parkowania, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015
r., poz. 460 ze zm.), wyznaczonym znakami D-44 i D-45, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.):
1) na parkingu przy ul. Rycerskiej i ul. Kilińskiego na okres 12 miesięcy - dla ul. Kilińskiego, ul. Limanowskiego,
ul. Rycerskiej, ul. Rynek, Placu Magistrackiego, ul. Sienkiewicza, ul. 1 Maja, ul. Gdańskiej, ul. Kościuszki, ul.
Moniuszki, ul. Słowackiego, ul. Garbarskiej, ul. Niskiej, ul. Św. Jadwigi, ul. Młynarskiej oraz Placu
Kościelnego, w wysokości:
a) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za pierwszy pojazd,
b) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za drugi pojazd;
2) na parkingu przy ul. Młynarskiej na okres 12 miesięcy - ul. Rynek, Placu Magistrackiego, ul. Sienkiewicza, ul.
Kościuszki, ul. Moniuszki, ul. Garbarskiej, ul. Niskiej, ul. Św. Jadwigi, ul. Młynarskiej, ul. Mickiewicza w
wysokości:
a) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za pierwszy pojazd,
b) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za drugi pojazd;
3) na parkingu przy ul. Kasztanowej na okres 12 miesięcy - dla ul. Przemysłowej, ul. 1 Maja, w wysokości:
a) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za pierwszy pojazd,
b) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za drugi pojazd;
4) na parkingu przy al. Wyzwolenia na okres 12 miesięcy - dla ul. Buczka, ul. Dmowskiego i al. Wyzwolenia, w
wysokości:
a) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za pierwszy pojazd,
b) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za drugi pojazd;
2.

„abonament ogólnodostępny” - dla użytkowników pojazdów samochodowych do 3,5 t:

1) na parkingu przy ul. Kilińskiego, ul. Rycerskiej, w wysokości:
a) 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za 1 miesiąc,
b) 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za kwartał,
c) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za rok;
2) na parkingu przy al. Wyzwolenia i ul. Młynarskiej, w wysokości:
a) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 1 miesiąc,
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b) 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za kwartał;
c) 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za rok;
3) na parkingu przy ul. Kasztanowej i ul. Sikorskiego, w wysokości:
a) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za 1 miesiąc,
b) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za kwartał,
c) 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za rok;
4) na parkingu przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego abonament na okres 12 miesięcy dla Prokuratury Rejonowej w
Wałbrzychu na wyznaczonych 12 stanowiskach parkingowych – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście
złotych 00/100) za jeden pojazd.
§ 6. 1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub za przekroczenie opłaconego czasu
parkowania ustalam opłatę dodatkową w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
płatną w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania-raportu). W razie zapłaty opłaty dodatkowej w
terminie 7 dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania-raportu), gotówką w kasach Zarządu Dróg, Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu czynnych w godzinach wskazanych w wezwaniu-raporcie albo na rachunek
bankowy wskazany w wezwaniu-raporcie, wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu i wynosi 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku wpłaty środków
pieniężnych w kasie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu bądź uznania rachunku
bankowego Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, w terminach i w wysokości
wskazanej w ust. 1, tj. odpowiednio 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) albo 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. Anulowanie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, następuje po okazaniu w siedzibie Zarządu Dróg,
Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ważnego biletu parkingowego wykupionego najpóźniej w ciągu 5
minut od wystawienia wezwania-raportu.
4. W przypadku przekroczenia czasu postoju opłaconego na zasadach określonych w § 3, kierujący pojazdem
może uiścić opłatę za parkowanie za czas nieopłaconego postoju. Opłata może być dokonana wyłącznie w dniu
postoju w kasach Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Wysokość opłaty stanowi
różnica między wartością opłaty za całkowity czas postoju naliczony w kasach Zarządu Dróg, Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, a opłatą wniesioną za wykupiony bilet na zasadach określonych w § 3. Za
całkowity czas postoju przyjmuje się rzeczywisty czas postoju powiększony o czas dojścia do kas Zarządu Dróg,
Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, liczony w pełnych godzinach.
§ 7. Za wynajem powierzchni placu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej w
Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej i ul. Kilińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ustalam stawkę opłaty w wysokości 1,50 zł (słownie jeden złoty 50/100)
miesięcznie za 1 m2.
§ 8. Za wynajem powierzchni parkingu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej
w Wałbrzychu przy ul. Kasztanowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, na handel okazjonalny w okresie od 25 października do 5 listopada, ustalam
stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) dziennie za 1 m2.
§ 9. Opłaty, o których mowa w § 3, § 5 - § 8 są opłatami brutto.
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Wałbrzychu.
§ 11. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 270/2016 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach przy ul. Kasztanowej,
ul. Kilińskiego, ul. Rycerskiej, ul. Sikorskiego, ul. Młynarskiej, al. Wyzwolenia, stawek opłat abonamentowych za
parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach przy ul. Kasztanowej, ul. Kilińskiego, ul. Rycerskiej, ul.
Sikorskiego, ul. Młynarskiej, al. Wyzwolenia oraz opłat za wynajem placu na parkingu przy ul. Rycerskiej i ul.
Kilińskiego i wynajmu powierzchni parkingu przy ul. Kasztanowej.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2016 r. i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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