UCHWAŁA NR 36.V.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania
opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2068, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania, zwaną dalej SPP na drogach publicznych na terenie Miasta
Jelenia Góra w obszarze ograniczonym ulicami: 1 Maja, Wilhelma Kubsza, Jana Kilińskiego, Pijarska,
Podwale, Obrońców Pokoju, Jana III Sobieskiego, Poznańska, Bolesława Chrobrego, Jana Kasprowicza,
Groszowa, Janusza Korczaka, Wolności, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Józefa
Chełmońskiego, Aleja Wojska Polskiego, włącznie z tymi ulicami.
2. Obszar SPP i jej granice określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, w wyznaczonych miejscach
ogólnodostępnych, w godzinach od 8.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. Opłatę parkingową wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP na drogach publicznych na terenie Miasta
Jelenia Góra wnoszone są przy wykorzystaniu jednego z następujących sposobów płatności:
1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu karty płatniczej albo monet
nie mniejszym niż 10 gr;

o nominale

2) zastosowanie aplikacji wykorzystującej system płatności mobilnych;
3) wykupienie abonamentu.
4. Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, opłaty dodatkowej za
nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego na drogach publicznych w SPP oraz wykaz
podmiotów objętych stawką zerową określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w kasie Biura SPP.
§ 3. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty parkingowej pobiera się opłaty dodatkowe
w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty parkingowej rozumie się:
1) nie wniesienie opłaty za parkowanie;
2) przekroczenie opłaconego czasu parkowania;
3) parkowanie przy użyciu nieważnej karty abonamentowej.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.
4. Opłatę dodatkową można wnieść w jeden z następujących sposobów:
1) w biurze SPP;
2) za pomocą karty płatniczej w parkomacie po zeskanowaniu znajdującego się na druku zawiadomienia kodu
graficznego QR;
3) na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy.
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5. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4. Traci moc Uchwała nr 555/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia
wysokości opłaty dodatkowej.
§ 5. Karty abonamentowe wykupione przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do
końca okresu, na jaki zostały wykupione.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, nie później jednak niż z dniem 01 maja 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 36.V.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 13 lutego 2019 r.

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania w Jeleniej Górze

1

OPŁATY JEDNORAZOWE
Opłata minimalna w SPP wynosi 0,20 zł

1.1.

Opłaty:
Za pierwsze dwadzieścia minut
Za drugie dwadzieścia minut
Za trzecie dwadzieścia minut

0,20 zł
1,00 zł
1,20 zł

Za pierwszą godzinę
Za drugą godzinę
Za trzecią godzinę
Za czwartą i każdą następną godzinę

2,40 zł
2,80 zł
3,30 zł
2,40 zł

2.

OPŁATY ABONAMENTOWE

2.1.

Karta abonamentowa typu A dla osoby fizycznej zamieszkałej na terenie
Jeleniej Góry, będącej użytkownikiem pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca
Karta abonamentowa typu A dla osoby fizycznej zamieszkałej na terenie
Jeleniej Góry, będącej użytkownikiem pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 6 miesięcy
Karta abonamentowa typu B dla podmiotu będącego użytkownikiem
pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
którego miejsce pracy lub miejsce wykonywania działalności
gospodarczej zlokalizowane jest na obszarze SPP – na okres 1 miesiąca
Karta abonamentowa typu B dla podmiotu będącego użytkownikiem
pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
którego miejsce pracy miejsce pracy lub miejsce wykonywania
działalności gospodarczej zlokalizowane jest na obszarze SPP – na okres
3 miesięcy
Karta abonamentowa typu C dla użytkownika pojazdu o napędzie
hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) – na okres 1 miesiąca
Karta abonamentowa typu C dla użytkownika pojazdu o napędzie
hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) – na okres 1 roku

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
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300,00 zł

200,00 zł

450,00 zł
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2.7.

Karta abonamentowa typu D dla pozostałych podmiotów, będących
właścicielem lub posiadaczem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony - na okres 1 miesiąca

300,00 zł

3.

STAWKA ZEROWA

3.1.

4.

Oznakowane pojazdy służb obsługi Miasta Jelenia Góra (w szczególności
pogotowia gazowego, energetycznego, teletechnicznego, ciepłowniczego,
wodnokanalizacyjnego, Straży Miejskiej, MZK, służb komunalnych) –
podczas wykonywania obowiązków służbowych
Pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej,
posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub
pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową – na miejscach
oznaczonych
znakiem
P-24
„miejsce
dla
pojazdu
osoby
niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce
zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29, informującą o miejscach
przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby
niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
OPŁATY DODATKOWE

4.1.

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania

35,00 zł

4.2.

W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie

50,00 zł

3.2.
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