
UCHWAŁA NR XLVII/229/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz 
sposobu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art.13 ust. 1 pkt. 1, 
art.13b ust.1, 2, 3, 4 i 5, i art. 13f  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się niestrzeżoną strefę płatnego parkowania w mieście Gryfów Śląski obejmującą  drogi 
gminne:

1) Ulica Rynek od skrzyżowania z ulicą Bankową do skrzyżowania z ulicą Lubańską

2) Ulica Rynek od nr 32 do ul. Felczerskiej oraz Ulica Bankowa – prawa strona ulicy równolegle do chodnika.

2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami drogowymi:

1) D-44 „strefa parkowania” oznaczającymi wjazd do strefy, od skrzyżowania:

a) ulicy Rynek od nr 32.

b) wjazd w ulicę Bankową od ulicy Felczerskiej.

2) D-45 „ koniec strefy parkowania” oznaczającymi wyjazd ze strefy, od skrzyżowania:

a) ulicy Rynek z ulicą Lubańską,

b) ulicy Bankowa na wysokości budynku nr 8, 10 metrów przed przejściem dla pieszych.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
w wysokości:

1) 1,00 zł za pierwsze pół godziny parkowania,

2) 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania,

3) 2,20 zł za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,

4) 2,40 zł za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,

5) 2,00 zł za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i każdą następną godzinę parkowania.

2. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku 
od godziny 9.00 do godziny 17.00.

§ 3. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłat w obszarze płatnej strefy parkowania dla :

1) pojazdów służbowych Straży Miejskiej,

2) pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do placówek handlowych do 30 minut.

2. Ustala się stawkę zerową za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie parkowania,  w miejscach 
oznaczonych znakiem drogowym D-18a z tabliczką T-29 dla:

1) kierującego pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu osób  niepełnosprawnych o obniżonej 
sprawności ruchowej,

2) kierującego pojazdem legitymującym się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej,

3) kierowcy pojazdu przewożącego osobę posiadającą kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

§ 4. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach 
publicznych na terenie Gryfowa Śląskiego wnoszone są poprzez wykupienia biletu parkingowego 
w parkomacie.
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2. Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, z chwilą zajęcia miejsca parkingowego.

3.  Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie lub dokument uprawniający do bezpłatnego 
parkowania kierujący pojazdem winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób 
umożliwiający odczytanie jego pierwszej strony.

§ 5. 1.   W przypadku nie wniesienia opłaty, o której mowa w §2 pobiera się opłatę dodatkową w  
wysokości 40.00 zł.

2.   Po stwierdzeniu braku opłaty wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

3.   Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej umieszcza się za przednią wycieraczką pojazdu, 
a kopię załącza do akt sprawy.

4.   Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przelewem na konto wskazane w wezwaniu, o którym mowa 
ust.3.

5.   Opłatę dodatkową, o której mowa ust.3. anuluje się po okazaniu ważnej opłaty parkingowej.

6.  W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia, w sposób 
wskazany na wezwaniu, ściągniecie jej nastąpi od właściciela pojazdu w trybie przepisów o postepowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVI/225/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018 roku 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu 
ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Robert Skrzypek
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UZASADNIENIE

Z uwagi na przejęcie drogi powiatowej - ulicy Bankowa - na rzecz Gminy Gryfów Śląski
należy uporządkować obszar płatnej strefy parkowania. Zasadne jest rozszerzenie strefy płatnego
parkowania do określonego w projekcie uchwały. Pozwoli to na łatwiejszy dostęp do banku,
urzędów i innych instytucji w tym obszarze jak również wyeliminuje problemy parkowania w
obrębie skrzyżowania ulicy Felczerskiej z ulicą Bankową.

Z uwagi na inflację zasadne jest podniesienie opłaty dodatkowej do 40 zł za brak biletu
wykupu opłaty.

Straż Miejska (pojazdy służbowe) jako jedyna formacja mundurowa nie jest zwolniona
ustawowo z ponoszenia opłat za parkowanie w płatnej strefie mimo, że egzekwuje wnoszenie tych
opłat, dlatego zasadne jest jej wprowadzenie w uchwale Rady Miejskiej.

Zmiana uchwały XLVI/225/18 następuje po konsultacjach z Wydziałem Nadzoru i Kontroli

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Starostę

Lwóweckiego czego nie dokonano w trakcie sporządzania zmienianej uchwały.
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