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WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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UCHWAŁA NR XLI/463/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat
abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości
opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1372), art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art 13b ust. 1, ust. 2, ust. 3-11, 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z póz. zm.) dla uporządkowania postoju pojazdów
samochodowych na drogach publicznych, zmniejszenia deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenia rotacji
parkujących pojazdów samochodowych, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie miasta Wałbrzycha strefy płatnego parkowania.
2. Strefa I płatnego parkowania obejmuje na drogach publicznych:
1) ul. Barlickiego,
2) ul. Jana Brzechwy,
3) ul. Bolesława Chrobrego,
4) ul. Dmowskiego,
5) ul. Drohobycką,
6) ul. Garbarską,
7) ul. Główną,
8) ul. Konopnickiej,
9) ul. Kopernika,
10) ul. Kossaka,
11) ul. Kościelną,
12) ul. Kościuszki,
13) ul. Limanowskiego,
14) ul. Matejki,
15) ul. Mickiewicza,
16) ul. Młynarską,
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17) ul. Moniuszki,
18) ul. Pankiewicza,
19) ul. Przemysłową,
20) ul. Słowackiego,
21) ul. Straży Pożarnej,
22) al. Wyzwolenia,
23) ul. 1 Maja.
3. Strefa II płatnego parkowania obejmuje na drogach publicznych:
1) ul. Broniewskiego,
2) ul. Stefana Batorego,
3) ul. Czerwonego Krzyża,
4) ul. Andrzeja Wajdy,
5) ul. Lotników,
6) ul. Lubelską,
7) ul. Małą,
8) ul. Nowy Świat,
9) plac Teatralny,
10) ul. Pługa,
11) ul. Sokołowskiego.
12) ul. Spokojną,
13) ul. Szmidta,
14) ul. Traugutta,
15) ul. Zajączka,
16) ul. Wrocławska.
§ 2. 1. Wprowadza się opłaty za postój pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 17:00 na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, w takich ich częściach,
obiektach i urządzeniach lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów
na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu. Opłaty pobierane
są przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, zwany dalej „ZDKiUM
w Wałbrzychu”.
2. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania wynoszą:
- w I strefie płatnego parkowania:
1) 4,00 zł za pierwszą godzinę,
2) 4,80 zł za drugą godzinę,
3) 5,70 zł za trzecią godzinę,
4) 4,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
- w II strefie płatnego parkowania:
1) 2,00 zł za pierwszą godzinę,
2) 2,40 zł za drugą godziną,
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3) 2,80 zł za trzecią godzinę,
4) 2,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu w strefie płatnego
parkowania.
4. W ramach opłaconego czasu postoju kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach tej
strefy płatnego parkowania, w której ma wykupiony bilet.
5. Obowiązkiem kierowcy dokonującego postoju pojazdu samochodowego w obszarze stref płatnego
parkowania jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:
1) przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie,
2) przy użyciu telefonu komórkowego,
3) przez wykupienie abonamentu.
§ 3. 1. W strefach płatnego parkowania wprowadza się abonamenty:
1) typu „M” dla mieszkańców stref płatnego parkowania,
2) typu „O” na okaziciela.
2. Abonament typu „M” jest to abonament dla właścicieli, współwłaścicieli i leasingobiorców pojazdów
samochodowych zamieszkałych w Wałbrzychu na pobyt stały lub czasowy nie krótszy niż 12 miesięcy,
na obszarze obejmującym strefę płatnego parkowania ustaloną niniejszą uchwałą, wyznaczonym znakami
D-44 i D-45, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.)
w liczbie dwóch abonamentów na dany lokal mieszkalny (adres).
2a. Dokumentami upoważniającymi do nabycia abonamentu typu „M” są:
1) dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze, o którym mowa w ust. 2,
2) dokument potwierdzający posiadanie pojazdu.
2b. Abonament typu „M” wydawany jest przez ZDKIUM w Wałbrzychu po przedstawieniu dokumentu,
o których mowa w ust. 2a oraz po wniesieniu opłaty.
3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony
do postoju pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym na ulicy przy której mieszka lub ulicy
przyległej.
4. W abonamencie typu „M” określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest wydany.
5. Abonament typu „M" obowiązuje przez okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia wystawienia
druku opłaty abonamentowej.
6. Abonament typu ,,O" obowiązuje w okresie jednego miesiąca lub jednego kwartału liczonych od dnia
wystawienia druku opłaty abonamentowej.
7. W abonamencie typu „O” określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest wydany.
8. Abonament typu „O" wydawany jest przez ZDKiUM w Wałbrzychu po wniesieniu opłaty.
9. Opłata abonamentowa wynosi:
1) opłata abonamentowa typu ,,M" za pierwszy pojazd 100,00 zł za 12 miesięcy, za drugi pojazd 250,00 zł
za 12 miesięcy,
2) opłata abonamentowa typu ,,O":
a) w I strefie płatnego parkowania:
- 330,00 zł za miesiąc,
- 800,00 zł za kwartał,
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b) w II strefie płatnego parkowania:
- 200,00 zł za miesiąc,
- 500,00 zł za kwartał,
c) w II strefie płatnego parkowania na ul. Sokołowskiego:
- 60,00 zł za miesiąc,
- 130,00 zł za kwartał.
§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój w strefach płatnego parkowania dla następujących
użytkowników drogi:
1) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas wykonywania zadań statutowych
(pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, sygnalizacji świetlnej),
2) kierujących oznakowanymi pojazdami hospicjów,
3) kierujących pojazdami z napędem elektrycznym,
4) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami lub kierujących pojazdami opiekunów osób
niepełnosprawnych na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-18, T-29 z ważną
kartą osoby niepełnosprawnej.
§ 5. 1. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący
jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne
dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.
2. W przypadku wniesienia opłaty za pomocą telefonu komórkowego, potwierdzenie dokonania opłaty
zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, pozwalającym na elektroniczną
weryfikację wniesionej opłaty.
§ 6. 1. Za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie opłaconego czasu postoju w strefach płatnego
parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 50,00 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona w terminie do 7 dni od dnia wystawienia wezwania –
raportu do zapłaty,
2) 250,00 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania –
raportu do zapłaty.
2. Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy
ZDKiUM w Wałbrzychu wskazany w wezwaniu – raporcie w terminach, o których mowa w ust. 1.
§ 7. W przypadku posiadania ważnego biletu parkingowego (wykupionego w czasie nie dłuższym
niż 5 minut od chwili wystawienia wezwania – raportu do zapłaty opłaty dodatkowej), abonamentu, wniesienia
opłaty przy użyciu telefonu komórkowego lub potwierdzenia przez ZDKiUM w Wałbrzychu awarii parkomatu,
nałożona opłata dodatkowa zostaje anulowana.
§ 8. Opłacenie czasu postoju pojazdu samochodowego uprawnia do niestrzeżonego postoju pojazdu
w każdym wolnym, oznaczonym miejscu strefy płatnego parkowania.
§ 9. Obowiązujące abonamenty wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały są ważne przez
okres na jaki zostały wydane.
§ 10. Traci moc uchwała nr XL/449/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 r. w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej
stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad
pobierania tych opłat.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Maria Anna Romańska

