
UCHWAŁA NR LII/271/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 5 sierpnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania oraz Regulaminu Strefy 

płatnego parkowania 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4 , art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 

21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.), Rada  Miejska w 

Miliczu uchwala, co następuje: 

§1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania, zwaną dalej Strefą na terenie miasta Milicz, na 

drogach publicznych. 

2. Strefa obejmuje ulice:  Wrocławską, Działkową, Trzebnicką, Piłsudskiego, Krotoszyńską i 

Rynek. Graficzny obraz Strefy określony jest  w załączniku nr 1 niniejszej uchwały. 

§2.  Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach w Strefie pobiera 

się opłaty zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.  

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.  

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.  

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 3  

do uchwały nr LII/271/2021 

Rady Miejskie w Miliczu  

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania 

§1. Regulamin określa zasady parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Milicz oraz sposób pobierania opłat za 

postój pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej. 

§2. Ilekroć  w  Regulaminie jest mowa o: 

1) Strefie - rozumie się przez to Strefę Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w mieście Milicz oznaczoną właściwymi znakami drogowymi; 

2) Biurze Strefy – Punkt Informacji Turystycznej, ul. Szewska 1B, Milicz 

3) Kontrolerze-osobie uprawnionej do kontroli Strefy 

4) Zarządcy Strefy – oznacza Gminę Milicz; 

5) parkomat – rozumie się przez to urządzenie do pobierania opłat za postój pojazdów 

samochodowych w Strefie ; 

6) bilecie – rozumie się przez to wydruk z urządzenia kasującego stanowiący dowód 

wniesienia opłaty za postój w Strefie; 

7) karcie parkingowej – rozumie się przez to dokument wydany osobie niepełnosprawnej, 

zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.); 

8) osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to osobę o obniżonej sprawności ruchowej, 

stwierdzonej orzeczeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z późń. zm.) i zaopatrzona w kartę parkingową; 

9) wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej – rozumie się przez dokument informujący o 

konieczności i sposobie uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niewniesienia opłaty za 

postój pojazdu samochodowego w Strefie ; 

10) uchwale – oznacza uchwałę Nr ………….  Rady Miejskiej w Miliczu….. 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

§3.1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie, pobiera się opłaty w 

wysokości określonej w Uchwale. 

2. W strefie stosuje się następujące opłaty za parkowanie: 

1) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu ( 5 min. ) poprzez 

wykupienie biletu parkingowego w parkomacie lub w inny dostępny technicznie sposób 

zaproponowany przez Zarządcę Strefy; 

2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie abonamentu. 

3. Abonament można wykupić jedynie w Biurze Strefy. 

 

 



Rozdział drugi. Realizacja opłat w Strefie 

§4.1. Postój pojazdów samochodowych w Strefie jest płatny w dni robocze z wyjątkiem 2 

maja, 24 grudnia i 31 grudnia: 

1) od poniedziałki do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 z zastrzeżeniem pkt 2 

2) w dni targowe robocze przy w Strefie przy ul. Działkowej w godzinach 07:00 – 13:00. 

§5. Opłatę za parkowanie w Strefie uiszcza się poprzez: 

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie na następujących zasadach: 

a) minimalny opłacony czas parkowania w Strefie wynosi 1 godzinę , 

b) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o 

nominałach : 5,00 zł; 2,00 zł; 1,00 zł; 50 gr, 20 gr; 10 gr. 

c) opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytych monet  

d)wykupienie biletu parkingowego następuje przy użyciu karty płatniczej lub urządzenia 

mobilnego 

2) wykupienie abonamentu  

3) wykupienie indywidualnego zezwolenia  tj. za zastrzeżone stanowisko postojowe na 

prawach wyłączności tzw. „koperta”  

4) wykupienie biletu parkingowego u obsługi Strefy w przypadku awarii parkomatu.  

§6. Bilet parkingowy, abonament lub dokument uprawniający do parkowania bez 

uiszczenia opłaty , powinny być wyłożone wewnątrz pojazdu za przednią szybę w sposób 

widoczny , umożliwiający swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.  

§7. 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. 

§8. 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, zameldowanego przy 

ulicy objętej Strefą.. Jako właściciela uznaje się także osoby będące użytkownikiem pojazdu 

na podstawie umowy leasingu, użyczenia lub sprzedaży na raty.  

§9. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd w Strefie, 

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. 

§10. Posiadanie abonamentu mieszkańca Strefy nie upoważnia do zastrzegania stałego 

miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc 

parkingowych.  

 

Rozdział trzeci: Parkowanie bez wniesienia opłaty i procedura reklamacyjne. 

 

§11. Za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, 

pobiera się opłatę dodatkową  w wysokości 80,00 zł. 

12. Przez parkowanie w strefie bez wniesienia opłaty rozumie się: 

1) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale; 

2) parkowanie ponad czas opłacony; 

3) parkowanie bez udokumentowania uiszczenia opłaty w sposób określony w Uchwale. 



§13.1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania pojazdu bez 

wniesionej opłaty za parkowanie albo przekroczenia opłaconego czasu parkowania w Strefie 

wskazanego na bilecie parkingowym , wystawi on wezwanie do wniesienia opłaty 

dodatkowej. 

2. Wezwanie musi zawierać wskazanie dnia, godziny i minuty jego wystawienia oraz 

numer rejestracyjny pojazdu. 

§14.1. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania 

do jej zapłaty.  

2.  W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wystawienia wezwania ulega ona zmniejszeniu do 40,00 zł . 

3. Opłatę dodatkową wnosi się przelewem na konto Zarządcy Strefy  

4. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu, w przypadku: 

1) okazania ważnego biletu parkingowego; 

2) okazania ważnego abonamentu ; 

3) okazania ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr                                                         

LII/271/2021                                            

Rady Miejskiej w Miliczu  

                                                                     z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

1. Stawki opłat: 

1) Bilet parkingowy : 

a) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł, 

b) za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł, 

c) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł, 

d) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania –2,00 zł; 

2) Opłaty abonamentowe:  

a) dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej 

Strefą: 

-abonament miesięczny – 80,00 zł, 

-abonament 12-miesięczny – 900,00 zł, 

b) dla pozostałych użytkowników parkingów: 

-abonament miesięczny – 160,00 zł, 

-abonament 12-miesięczny – 1920,00 zł 

c) za zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach wyłączności ( tzw.” koperta”): 

- abonament miesięczny – 300,00 zł, 

- abonament 6- miesięczny – 1500,00 zł, 

- abonament 12- miesięczny 3000,00 zł  

d) dla pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia wynikające z 

odrębnych przepisów, legitymujących się karta parkingową potwierdzającą to 

uprawnienie: 

- abonament miesięczny -  20,00 zł, 

- abonament 12-miesięczny – 200,00 zł. 

2. Ustala się stawkę zerową za parkowanie dla: 

1) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia wynikające z odrębnych 

przepisów, legitymujących się kartą parkingową potwierdzającą to uprawnienie, na 

wyznaczonych miejscach postojowych; 

2) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych, 

w szczególności  pogotowia gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, służby 

zdrowia. 



3. Z opłat za parkowanie e Strefie zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 pkt. 

1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) 

 



Załącznik Nr 1  

do uchwały  nr LII/271/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

 

Strefa Płatnego Parkowania ul. Wrocławska 

  



 

 

Strefa Płatnego Parkowania ul. Działkowa 

  



 

Strefa Płatnego Parkowania ul. Trzebnicka 

  



 

Strefa Płatnego Parkowania ul. Piłsudskiego  



 

 

Strefa Płatnego Parkowania ul. Krotoszyńska 



 

Strefa Płatnego Parkowania ul. Rynek 
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