
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/361/21 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek 

opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 z późn. zm. ), art. 13b ust. 3 i ust. 4 i art. 13f ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn.zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/169/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 załącznika nr 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty abonamentowe. 

1) Abonament okresowy tygodniowy: 

- na numer rejestracyjny, 

- na okaziciela. 

 

  80 zł 

100 zł 

2) Abonament okresowy miesięczny; 

- na numer rejestracyjny, 

- na okaziciela. 

 

240 zł 

300 zł 

3) Abonament okresowy kwartalny; 

- na numer rejestracyjny, 

- na okaziciela. 

 

700 zł 

900 zł 

4) Abonament okresowy roczny; 

- na numer rejestracyjny, 

- na okaziciela. 

 

2000 zł 

3000 zł 

5) Abonament roczny w podstrefie II;    

- na numer rejestracyjny, 

- na okaziciel  

 

1200 zł 

2000 zł 

6) Abonament roczny mieszkańca na adres zamieszkania; 

- pierwsze auto w gospodarstwie domowym, 

 

50 zł 

- drugie auto w gospodarstwie domowym,                                                                                  70 zł 

- trzecie i każde następne auto w gospodarstwie domowym. 700 zł 
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7) Abonament roczny kierowcy inwalidy; 0,00 zł 

8) Abonament roczny dla osób zamieszkujących ulice 

w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego Parkowania;  
100 zł 

9) Abonament dla służb użyteczności publicznej;  

- na numer rejestracyjny, 

- na okaziciela. 

1200 zł 

2000 zł.” 

b) ust. 4  otrzymuje brzmienie: 

„4. Koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe dla organów wymiaru 

sprawiedliwości (Prokuratura, Sąd), oraz organów porządku i ładu publicznego 

(Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska), 

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania 

obowiązującej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie rocznym - 

całodobowo.” 

 

 

2000 zł 

2) w załączniku nr 2 do załącznika nr 3: 

a) w ust.1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4. Aleja Niepodległości”., 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski 
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