UCHWAŁA NR XXIII/526/12
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia
opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu
pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4, art. 13 f ust. 1 i ust.
2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.2) )
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki
opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty
dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 100, poz. 1548) wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 3:
a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, zameldowanych na pobyt stały lub na
pobyt czasowy we Wrocławiu, których niepełnosprawność została potwierdzona:
a) orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie
z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające
o niepełnosprawności, lub
b) orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły
orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23.08.2003 r., lub
c) orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez
organy rentowe, lub
d) legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień
niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887
i Nr 217, poz. 1281.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, 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 oraz poz. 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, Nr 159 poz. 945 i Nr 222 poz. 1321.
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„5. Wprowadza się w strefie A, B oraz C zerową stawkę opłaty dla osób posiadających kartę
parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.3) ), za zajęcie stanowiska postojowego (koperty),
przeznaczonego dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej
sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) jest umieszczenie za
przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego karty parkingowej, o której mowa w ust. 5,
w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz.”;
2)w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za każdorazowe parkowanie w strefie płatnego parkowania należy wnieść bezzwłocznie,
bez wezwania z chwilą zajęcia miejsca postojowego, w jeden z niżej podanych sposobów, poprzez:”,
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)uiszczenie w parkometrze odpowiedniej do czasu parkowania, jednak nie mniejszej niż 0,50 zł
kwoty, poprzez obciążenie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD. Wniesiona w tej formie
kwota opłaty określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty, a kwota
opłaty za niewykorzystany czas parkowania nie podlega zwrotowi;”,
c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Potwierdzeniem wniesienia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w sposób
określony w ust. 1 pkt 1 – 2 jest wydruk z parkometru, którego wzór określa Dyrektor Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.”,
d) skreśla się ust. 4;
3)w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowe parkowanie pojazdu
samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 50 zł.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:
1)numer;
2)nazwę i adres zarządu drogi, którego służby kontroli przeprowadzają kontrolę;
3)datę i godzinę przeprowadzenia kontroli;
4)numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego;
5)miejsce parkowania pojazdu samochodowego;
6)wysokość, termin i sposób uiszczenia opłaty dodatkowej;
3) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1444, Dz.U. z 2005
r. Nr, 90, poz. 757, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 oraz
poz. 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 oraz poz. 711, Nr 109, poz. 925, Nr 104, poz. 708 oraz 711, Nr
190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr
123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411
oraz poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 oraz poz. 1462, Nr 234, poz. 1573 oraz poz. 1574, z 2009 Nr 3, poz. 11, Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 oraz poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 100,
poz. 649, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152,
poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz.
151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210,
Nr 208, poz. 1240 oraz poz. 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.
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7)numer i podpis kontrolera parkingowego.”,
c) uchyla się ust. 5 wraz z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wrocławia
Elżbieta Góralczyk
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