
UCHWAŁA NR XXXIII/351/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych 
w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych w mieście Trzebnica, na drodze 
publicznej zwanej dalej Strefą.

2. Strefa obejmować będzie Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Graficzny obraz Strefy określony jest 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się stawki opłat, abonamenty typu A i M, zerową stawkę opłat i opłatę dodatkową za 
parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wprowadza się Regulamin Strefy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 r.                    
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie 
oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy:
M. Stanisz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Poz. 4667



Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Trzebnicy.

§1 Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Trzebnicy obejmuje pl. M. J.     Piłsudskiego,
55-100 Trzebnica
§2 Graficzny obraz strefy płatnego parkowania przedstawia się następująco:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/351/17

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 27 października 2017 r.
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Stawki opłat, abonamenty A i M, zerowe stawki opłat i opłatę dodatkową za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania  w Trzebnicy.

§1
 Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie dla niektórych użytkowników 
drogi, które wynoszą:
1) za rozpoczęte pół godziny parkowania w wysokości  – 1,00 zł
2) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości  – 1,50 zł
3) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości  – 1,80 zł
4) za trzecią rozpoczętą godziną parkowania w wysokości  – 2,10 zł
5) za czwartą i każdą następną godziną parkowania w wysokości  – 1,50 zł

§2
  Ustala się abonamenty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie dla niektórych użytkowników 
drogi, które wynoszą:
 Abonament typu A i abonament typu M:

a) miesięczny wynosi - 80 zł,
b) roczny wynosi - 600 zł

§3
 Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie dla niektórych 
użytkowników drogi określonych w §7 Regulaminu/Załącznika nr 3 do uchwały. 

§4
 1. Ustala się opłatę dodatkową za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty w wysokości 50,00 zł z 
zastrzeżeniem treści ust. 2
2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania do
zapłaty ulega ona zmniejszeniu i wynosi 20,00 zł..
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/351/17

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 27 października 2017 r.
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REGULAMIN

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
W TRZEBNICY

§ 1

Regulamin strefy płatnego parkowania w Trzebnicy, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji
i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w granicach strefy płatnego parkowania.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1. Strefa – strefa płatnego parkowania,

2. Biuro Strefy –  Biuro Informacji Turystycznej,

3. Kontroler  – Strażnik Straży Miejskiej w Trzebnicy,

4. Bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie,

5. Abonament  „M”–  dokument  potwierdzający  wniesienie  opłaty  na  numer  rejestracyjny  pojazdu
samochodowego osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na ul. Wincentego Witosa
w Trzebnicy w obszarze Strefy, posiadający pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów
wymienionych w  paragrafie 10 ust.3,

6. Abonament „A” -   dokument potwierdzający wniesienie opłaty na numer rejestracyjny pojazdu
samochodowego osoby fizycznej zatrudnionej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M. J.
Piłsudskiego nr 1 posiadający pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych
w  paragrafie 10 ust. 3 ”,  

7. Zarządca Strefy – Gmina Trzebnica,

8. Karta parkingowa – dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej
sprawności ruchowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.128 ze zm.),

9. Automat parkingowy (parkomat) – urządzenie inkasująco – rejestrujące, wydające za wniesioną
opłatą  bilety parkingowe na określony czas,

10. Wezwanie –  dokument  wystawiany przez  kontrolera  Strefy  w czasie  dokonywania  przez  niego
kontroli,  stwierdzający  brak  wniesienia  opłaty  za  parkowanie,  przekroczenie  opłaconego  czasu
parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty,

11. Uchwała – Uchwała Rady Miasta Trzebnicy w sprawie ustalenia strefy, opłaty za postój pojazdów
samochodowych w strefie oraz regulaminu strefy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/351/17

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 27 października 2017 r.
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Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE

§ 3

1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie,  pobiera  się  opłaty w wysokości  określonej
w Uchwale.

2. Opłaty,  o  których  mowa  w  ust.  1,  pobiera  się  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  na
wyznaczonym miejscu  do  parkowania  znajdującym  się  w granicach  Strefy,  w dni  robocze,  od

poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600.

§ 4

Granice  wjazdu  i  wyjazdu  do  i  ze  strefy  oznakowane  są  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  23  września  2013  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i sygnałów
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2013 r., poz 1326).

       § 5

1. W Strefie stosuje się następujące opłaty za parkowanie:
1. jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu

parkingowego  w  automacie  parkingowym  lub  w  inny  dostępny  technicznie  sposób
zaproponowany przez Zarządcę Strefy,

2. abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie abonamentu,  
2. Abonament można wykupić wyłącznie w Biurze Strefy.

§ 6

Od opłat za parkowanie w Strefie zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

§ 7

Ustala się zerową stawkę za parkowanie w Strefie dla:

1. oznakowanych  pojazdów  służb  miejskich  podczas  wykonywania  obowiązków  służbowych
(pogotowia gazowego, energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, straży miejskiej, służby zdrowia,
poczty),

2. osób  niepełnosprawnych  lub  przewożących  osoby  niepełnosprawne  o  obniżonej  sprawności
ruchowej, legitymujące się kartą parkingową, pojazdem samochodowym, parkujących w miejscach
oznaczonych znakiem P-24 „miejsce  dla  pojazdu osoby niepełnosprawnej”  oraz  znakiem D-18a
(parking  –  miejsce  zastrzeżone)  z  dodatkową  tabliczką  T-29,  która  informuje  o  miejscach
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
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Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W STREFIE

§ 8

1.  Obowiązkiem  kierowcy  pojazdu  samochodowego  parkującego  w  Strefie  jest  niezwłoczne  po
zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.
2.  Opłata  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  obowiązuje  w  każdym  wyznaczonym  miejscu  do
parkowania w Strefie.

§ 9

1. Wykupienie  biletu  parkingowego  w  automacie  parkingowym  następuje  przy  użyciu  monet
o nominale 5 zł,  2 zł,  1 zł,  50 gr,  20 gr i  10 gr.  oraz w inny technicznie dopuszczalny sposób,
zaproponowany przez Zarządcę Strefy. 

2. Bilet  parkingowy,  abonament  lub  dokument  uprawniający  do  parkowania  bez  uiszczenia  opłaty,
powinny być wyłożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny, umożliwiający
swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.

3. W przypadku uszkodzenia automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy
w innym najbliższym automacie parkingowym.

§ 10

1. Zbycie  pojazdu,  jego  utrata  bądź  utrata  prawa  do  korzystania  z  pojazdu  w  okresie  ważności
abonamentu   uprawnia  do  nabycia  abonamentu  tego  samego  typu  na  nowy  lub  inny  pojazd
samochodowy na niewykorzystany okres ważności abonamentu, bez wnoszenia dodatkowej opłaty,
zgodnie z postanowieniami Uchwały.

2. Abonament mieszkańca Strefy M „na jeden samochód” mogą uzyskać osoby fizyczne zameldowane
w  lokalach  usytuowanych  przy  ulicy  W.  Witosa  w  Trzebnicy,  będące  właścicielem  pojazdu
samochodowego.

3. Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu mieszkańca Strefy jest dowód rejestracyjny
pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament wskazana jest jako właściciel lub współwłaściciel
pojazdu oraz dowód osobisty właściciela pojazdu ze stałym zameldowaniem lub zaświadczeniem
o tymczasowym zameldowaniu przy ulicy W. Witosa w Trzebnicy. Jako właściciela pojazdu uznaje
się  także  osoby  będące  użytkownikiem  pojazdu  na  podstawie  umowy  leasingu,  użyczenia  lub
sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową.

4. Abonament  mieszkańca  wydaje  się  na  określony  jeden  pojazd  w  Strefie,  w  bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zamieszkania (dotyczy tylko ul. W. Witosa w Trzebnicy).

5. Posiadanie  abonamentu  mieszkańca  Strefy  nie  upoważnia  do  zastrzegania  stałego  miejsca
parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
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Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY I PROCEDURA REKLAMACYJNA
§ 11

1. Za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłatę
dodatkową w kwocie 50,00 zł z zastrzeżeniem § 11 ust. 7.

2. Przez parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty rozumie się:
1. nie  wniesienie  opłat  za  parkowanie,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Rozdziale 2

niniejszego Regulaminu,
2. parkowanie ponad czas opłacony,
3. parkowanie  bez  udokumentowania  uiszczenia  opłaty  w  sposób  określony  w  §  9  ust. 2

niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia  przez  kontrolera  faktu  parkowania  pojazdu bez  wniesionej  opłaty  za

parkowanie  albo  przekroczenia  opłaconego  czasu  parkowania  w  Strefie  wskazanego  na  bilecie
parkingowym, wystawia on wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej.

4. Wezwanie zostaje umieszczone na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.
5. Wezwanie  musi  zawierać  wskazanie  dnia,  godziny  i  minuty  jego  wystawienia  oraz  numer

rejestracyjny pojazdu.
6. Opłatę  dodatkową,  o  której  mowa  w  §  11  ust.  1  należy  wnieść  w  terminie  14  dni  od  dnia

wystawienia wezwania do jej zapłaty. 
7. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania

ulega ona zmniejszeniu i wynosi 20,00 zł.
8. Opłatę  dodatkową  wnosi  się  przelewem  na  konto  Gminy  Trzebnica  wskazane  na  blankiecie

wezwania ze wskazaniem na nim numeru wezwania,

§ 12

Opłata dodatkowa podlega reklamacji w przypadku:

1. Okazania w Biurze Strefy w ciągu trzech dni roboczych, biletu zakupionego w parkomacie w czasie
nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na wezwaniu,

2. Okazania abonamentu ważnego w dniu wystawienia wezwania,
3. Okazania karty parkingowej ważnej w dniu wystawienia wezwania, w sytuacji parkowania pojazdu

będącego  własnością  uprawnionego  lub  właściciela  pojazdu  i  pasażera  parkującego  pojazdu
legitymującego się ważną kartą parkingową,

4. Potwierdzenia przez Kontrolera awarii automatu parkingowego,
5. Opłatę  anuluje  upoważniony  pracownik  Biura  Strefy   uwzględniając  pisemną  lub  osobistą

reklamację wystawionego wezwania.

Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 13

1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu Strefy prowadzi Straż Miejska w Trzebnicy.
2. Kontrolerzy  nie  pobierają  żadnych  opłat  i  nie  prowadzą  sprzedaży  biletów  parkingowych

i abonamentów.
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Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

Wystawienie mandatu karnego za postój niezgodny z prawem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej nie
zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie w Strefie.

§ 15

Pojazdy parkujące w Strefie, utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt 
właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 16

Wszelkie  uwagi  dotyczące  funkcjonowania  Strefy  oraz  reklamacje  związane  z  nałożonymi  opłatami
dodatkowymi przyjmowane są w Biurze Strefy w godzinach jego funkcjonowania.
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