UCHWAŁA NR VIII.80.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ) oraz art. 13b ust. 3- 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 – tekst jednolity z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania w Zielonej Górze ograniczoną ulicami: Reja, Aleją Wojska
Polskiego, Przy Gazowni, Zamkową, Kupiecką, Stefana Batorego, Dworcową, Ułańską, Bohaterów Westerplatte,
Bolesława Chrobrego, Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórną, Wrocławską, Aleją Konstytucji 3-ego
Maja, Stanisława Moniuszki.
2. Graficzne przedstawienie obszaru Strefy Płatnego Parkowania określa załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała używa określeń:
1)karta parkingowa - w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
2)strefa - Strefa Płatnego Parkowania;
3)zarządzający strefą – podmiot zarządzający strefą na podstawie odrębnych przepisów;
4)biuro – biuro strefy;
5)urząd – Urząd Miasta Zielona Góra;
6)kontroler strefy – osoba upoważniona przez zarządzającego strefą do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie;
7)mieszkaniec strefy – osoba fizyczna zameldowana w obszarze strefy:
a) na pobyt stały,
b) na pobyt czasowy z wyłączeniem osób zameldowanych jednocześnie na pobyt stały na terenie Miasta
Zielona Góra, poza strefą
- będąca właścicielem, współwłaścicielem pojazdu samochodowego według wpisu w dowodzie rejestracyjnym
albo użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej pojazdu
samochodowego;
8)karta mieszkańca strefy - dokument wydany na okres 1 roku, zawierający:
a) nr seryjny,
b) nr rejestracyjny pojazdu samochodowego,
c) ulicę, przy której zameldowany jest mieszkaniec strefy
- upoważniająca do parkowania pojazdu samochodowego na ulicy, przy której zameldowany jest mieszkaniec
strefy albo do niej najbliższej, wydawana na pisemny wniosek mieszkańca strefy z załączonymi kopiami
dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zameldowanie w strefie; dopuszcza się wydanie
maksymalnie 3 kart mieszkańcom strefy zameldowanym pod tym samym adresem;
9)abonament – umieszczany w pojeździe zgodnie z § 12 ust. 1 dokument potwierdzający wniesienie opłaty za
parkowanie w strefie w okresie tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy (abonament tygodniowy, miesięczny,
trzymiesięczny), upoważniający okaziciela tego dokumentu do nieograniczonego parkowania pojazdu
samochodowego na dowolnym miejscu wyznaczonym do parkowania;
10)bilet parkingowy - dokument określający maksymalny czas, za jaki opłacono parkowanie pojazdu
samochodowego w strefie;
11)identyfikator - dokument informujący o możliwosci wniesienia opłaty za parkowanie w strefie za pomocą
telefonu komórkowego;
12)parkometr - urządzenie do sprzedaży biletów parkingowych;
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13)opłata dodatkowa – kara za parkowanie w strefie bez wymaganej opłaty lub za przekroczony czas
parkowania;
14)wezwanie-raport - dokument wystawiony przez kontrolera strefy, wzywający parkującego w strefie do
wniesienia opłaty dodatkowej, zawierający w szczególności:
a) markę i nr rejestracyjny pojazdu samochodowego parkującego w strefie,
b) datę, miejsce i godzinę parkowania w strefie,
c) numer służbowy i podpis kontrolera strefy,
d) ewentualne uwagi dotyczące parkowania w strefie lub odmowy przyjęcia wezwania-raportu;
15)zaświadczenie – dokument wydany przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, potwierdzający uprawnienie
niektórych użytkowników drogi do zerowej stawki opłaty za parkowanie w strefie, zawierający markę, nr
rejestracyjny pojazdu oraz datę ważności.
Rozdział 2.
Wysokość stawek opłaty za parkowanie w strefie
§ 3. 1. Ustala się wysokość stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie:
1)za pierwszą godzinę -2,00 zł;
2)za drugą godzinę -2,40 zł;
3)za trzecią godzinę -2,80 zł;
4)za czwartą i kolejne godziny -2,00 zł.
2. Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych w ust. 1 w
wysokości nie mniejszej, niż 0,50 zł.
Rozdział 3.
Opłaty abonamentowe, opłata zryczałtowana oraz zerowa stawka opłaty
§ 4. Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie:
1)tygodniowy - 50,00 zł;
2)miesięczny -120,00 zł;
3)trzymiesięczny - 280,00 zł.
§ 5. Wprowadza się miesięczną opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na
zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie w wysokości 350,00 zł za jedno
stanowisko postojowe.
§ 6. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla parkujących:
1)niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową;
2)przewożących osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową;
3)oznakowane pojazdy, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych;
4)oznakowane pojazdy firm wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni
przyulicznej, posiadających zaświadczenie;
5)oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych (np. pogotowia gazowego, energetycznego,
ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, miejskich służb komunalnych) w czasie wykonywania zadań;
6)pojazdy służbowe miejskich jednostek organizacyjnych lub wykorzystywane do celów służbowych zgodnie
z odrębnymi przepisami;
7)posiadających kartę mieszkańca strefy.
Rozdział 4.
Sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
§ 7. 1. Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 900 .

1600

2. Parkujący w strefie, zobowiązani są do uiszczenia opłaty za parkowanie poprzez:
1)wykupienie, niezwłocznie po zaparkowaniu, biletu parkingowego w parkometrze za kwotę odpowiadającą
przewidywanemu czasowi parkowania;
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2)uruchomienie usługi telekomunikacyjnej w zakresie naliczania opłaty przy pomocy telefonu komórkowego;
3)wykupienie abonamentu w biurze;
4)uiszczenie w biurze zryczałtowanej opłaty, o której mowa w § 5.
§ 8. 1. Wykupiony bilet parkingowy lub abonament należy umieścić za przednią szybą na wierzchniej części
deski rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób pozwalający na stwierdzenie uiszczenia opłaty za
parkowanie.
2. Identyfikator należy umieścić w sposób umożliwiający odczytanie informacji o uiszczeniu opłaty.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania
z zerowej stawki opłaty.
§ 9. Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym miejscu postojowym w strefie upoważnia do jego użycia
w innym miejscu w ramach opłaconego limitu czasu.
§ 10. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej
opłaty.
Rozdział 5.
Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie oraz sposób jej pobierania
§ 11. Określa się wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie - w wysokości 50,00 zł.
§ 12. 1. Kontroler strefy stwierdzając nieopłacony postój - wystawia wezwanie-raport, który wręcza
parkującemu lub umieszcza za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu samochodowego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 parkujący zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia opłaty
dodatkowej w biurze lub na rachunek urzędu wskazany w wezwaniu-raporcie.
§ 13. 1. Parkujący pojazdem samochodowym kwestionujący zasadność wystawienia wezwania-raportu jest
uprawniony do wniesienia reklamacji do biura.
2. W wyniku wniesienia reklamacji biuro przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
§ 14. 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez biuro, parkujący jest uprawniony do złożenia
odwołania do Prezydenta Miasta.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem biura w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o nieuwzględnieniu reklamacji.
3. Rozstrzygnięcie odwołania przez Prezydenta Miasta jest ostateczne.
§ 15. 1. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej doręcza się właścicielowi lub współwłaścicielowi pojazdu
samochodowego, za parkowanie którego nie uiszczono opłaty.
2. Od wezwania, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uprawnienie do odwołania do Prezydenta Miasta
w terminie 7 dni od jego doręczenia.
3. Rozstrzygnięcie odwołania przez Prezydenta Miasta jest ostateczne.
4. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział 6.
Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania oraz sposób jej pobierania
§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów strefy przekroczenia czasu parkowania wynikającego
z wykupionego biletu parkingowego, wystawiane jest wezwanie-raport.
2. W przypadku określonym w ust. 1 parkującemu zostanie naliczona opłata w pełnych godzinach za czas od
godziny określonej na bilecie parkingowym do momentu jej wniesienia w biurze według stawek określonych
w niniejszej uchwale.
§ 17. 1. Opłatę za przekroczenie czasu parkowania w strefie parkujący jest zobowiązany niezwłocznie uiścić
w biurze.
2. W przypadku zgłoszenia się parkującego do biura dnia następującego po dniu wystawienia wezwaniaraportu, za moment wniesienia opłaty przyjmuje się godz. 1600 dnia wystawienia wezwania-raportu.
§ 18. 1. W przypadku nieuregulowania opłaty za przekroczenie czasu parkowania w strefie zgodnie z § 17 ust.
2, naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości określonej w § 11.
2. W przypadku określonym w ust. 1 parkujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości
określonej w § 11 w biurze lub na rachunek urzędu.
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§ 19. Ustalenie opłaty dodatkowej poprzez wystawienie wezwania-raportu jest czynnością materialnotechniczną skutkującą wszczęciem administracyjnego postępowania egzekucyjnego bez obowiązku wydania
decyzji administracyjnej.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 20. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania strefy rozpatruje Prezydent Miasta Zielona Góra.
§ 21. Traci moc uchwała nr LXVIII/615/06 Rady Miasta Zielona Góra w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej
strefie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006 r. Nr 65, poz.1441 z późn. zm.3) ).
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168,
poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
3) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r. Nr 65, poz. 951, z 2009 r. Nr 88,
poz. 1202 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 675.
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