
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/578/17 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłaty specjalnej za parkowanie  

oraz sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się teren parkingów płatnych niestrzeżonych całodobowo we wszystkie dni tygodnia na terenie 

Miasta Szklarska Poręba w następujących lokalizacjach: 

1) Parking położony przy ul. 11 Listopada – działka ewidencyjna nr 130, obr. 0004, 

2) Parking położony przy ul. 11 Listopada – działka ewidencyjna nr 133/2, obr. 0004, 

3) Parking położony przy ul. Turystycznej – działki ewidencyjne nr 531,533 oraz część dz. nr 532 obr. 0006, 

4) Parking położony przy ul. Turystycznej – działki ewidencyjne nr 446/5 obr. 0006, 

5) Parking położony przy ul. Mickiewicza, działka nr 102/11, 102/12 obr. 0004, 

6) Parking położony przy ul. Prusa działka nr 217/4 obr. 0006, 

7) Parking położony przy ul. Kilińskiego działka nr 454 obr. 0006, 

8) Parking położony przy ul. Uroczej działka nr 790/4 obr. 0006, 

9) Parking położony przy ul. Jeleniogórskiej działka nr 556/1 obr. 0006, 

10) Parking położony przy ul. Mickiewicza działki nr 95/3, 97/8 obr. 0006. 

§ 2. Zasady i tryb korzystania z parkingów płatnych niestrzeżonych, opisanych w § 1 uchwały, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/225/15 Rady Miejskiej 

w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2015 r.; XXXI/370/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 

22 września 2016 r.; XXXIV/397/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2016 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

K. Jahn

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 grudnia 2017 r.

Poz. 5267



Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/578/17 Rady  

Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

§ 1. 1. Cennik opłat za korzystanie z parkingów: 

1) samochód osobowy i bus do 9 miejsc – opłata za pół godziny                  1,00 PLN 

2) samochód osobowy i bus do 9 miejsc – opłata za pierwszą godzinę          3,00 PLN 

3) samochód osobowy i bus do 9 miejsc – opłata za drugą godziną              3,00 PLN 

4) samochód osobowy i bus do 9 miejsc – opłata za trzecią godziną             3,00 PLN 

5) samochód osobowy i bus do 9 miejsc – za czwartą i każdą 

następną godzinę                                                                              2,00 PLN 

6) autobus i bus powyżej 9 miejsc – opłata za pierwszą godzinę                15,00 PLN 

7) autobus i bus powyżej 9 miejsc – opłata za każdą następna godzinę      10,00 PLN 

2. Abonament całodobowy za jedno miejsce postojowe dla autobusów: 

1) 1 dzień  cena abonamentu    80 PLN 

2) 2 dni  cena abonamentu    150 PLN 

3) 3 dni  cena abonamentu    210 PLN 

4) 4 dni  cena abonamentu    260 PLN 

5) 5 dni  cena abonamentu    300 PLN 

6) 6 dni  cena abonamentu    330 PLN 

7) 1 tydzień  cena abonamentu    350 PLN 

8) 1 miesiąc  cena abonamentu    900 PLN 

2. Abonament całodobowy za jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych i busa do 9 miejsc 

25 PLN/dzień. 

3. Abonament półroczny za jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych i busa do 9 miejsc 

300 PLN/pół roku. 

4. Abonament roczny za jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych i busa do 9 miejsc 

500 PLN/rok. 

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdu na parkingu bez wniesienia opłat określonych w § 1 załącznika nr 1  

do uchwały XLIX/578/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 listopada 2017 r. poza opłatą  

za parkowanie pobiera się opłatę specjalną. 

2. Opłata specjalna wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). 

3. Opłatę specjalną należy uiścić na rachunek jednostki Zarządzającego. 
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