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ZARZ;\DZENIE NR '?J <j ~ /2014
Prezydenta Miasta Walbrzycha
z dnia ~u.o~ .20 1-t r.

spra\vie ustalenia wysokosci sta\vek oplat za parko\vanie pojazdбw па parkingach
przy uJ. Kasztano,vej ul. Kilinskiego, ul. Rycers kiej, аІ. WyZ\\'Olcnia oraz oplat za
'Ч'najem placu па parkingu przy ul. R) cerskicj.
\V

Na podsta\vie art. 30 ust. J і нst. 2 pkt 3 usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. о samorzqdzie
gminn) m (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zc zm.) \V Z\V. z art. 4 нst. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. о gospodarce komunalnej (Oz. U. z 2011 r. Nr 45. poz. 236) oraz ""' Z\-\. z § І uch\val)
Rad) Miejskiej \Valbrzycl1a Nr XXXVII '3 02/ 12 z d11ia 28 sierpnia 2014 r. w spra\\Їe
powicrzcnia Prezydeпto\vi Miasta Walbrzyclia upra\vnicri do ustala11ia wysokosci cen і oplat
аІЬо staлowienia о sposobic ustalaлia сеп і oplat za uslugi ko111uпaJne о cl1arakterzc
uZ) tecznosci publiczпej оп17 za korzysta11ic z gmi11nycl1 obiektб\\ і urzqdzen uZ) tecznosci
publicznej. zarzqdzam. со nastepuje:

§1
Na nieruchomosciacl1. stanO\\Ї~cych \\lasnosc Gmiп) Walbrzych w tn'>al)m zarzчdzie
Zarzqdu Drбg. Komunikacji і L' tгz)mania Miasta \\ Walbrzychu. polozoпych \\ Walbrzychu:
1) pr7) ul. Kasztanowej,
2) przy trl. Kilinskiego,
3) pr7) ul. Ryccrskicj,
4) pr7) аІ. Wyz\'>olcnia.
oznaczonych jako platne parkingi niestrzezonc, \.\"}JГO\'>adLani obov. iqzek ponosze11ia oplat za
korzystanie z 111icnia gmiпy \V dniacl1 od poniedzialku do piqtku w godz. od 7.00 do
godz.17.00, z zastrzezeniem § 3. § 5 і§ 7.
§2
Zasad) korzystania z kaZdego z parking6\\. о ktorych 1110\Va \\ § 1 reguluje Regulamin
parkingu platnego niestrzezonego. \VprO\\'adzoпy zarzadzcniem 0) rektora Zarzчdu Dr6g.
Komunikacji і Utrzymania Miasta \V Walbrzychtr.
§3
Na kaZ:dym parkingu рГZ) ul. Kasztaлo,"·ej. ul. Kilinskiego, ul. Rycerskiej. аІ. WyZ\\oleпia
\.\)'Znacza siC( micjsca postojO\\e dla os6b niepelnospra,.,.-nych. Za parkowanie na micjscach
postojowych dla os6b 11iepclnospra\vnycl1 przcz osoby posiadajcice kart<r osoby
nicpelnosprawnej піе pobiera sic oplaty
§ ~

1. Sta,.,.ka optaty za kazd<J rozpocz<;tq god7i11c parko\'>ania pojazdO\\ sanюchodowych do 3.5 t
na oznaczoпych parkingach nicstrzezonych przy ul. KasztanO\\'ej. ul Kilinskiego, ul.
Rycerskiej. а І . Wyzwolcnia ,.., WalbrzychLt wynosi 2,00 zl.
2. Sta\vka oplat) za kai.dq rozpocz<;щ godzi щ~ parkowania autobus6\,. na oznaczonym
parkingu niestrzczoпym pfZ) ul. Kasztano\s,;ej w Watbrzycl1u \V)nosi 15,00 zl.

§5
parkingach 11iestгzezonycl1. о kt6rych 1110\va
na podsta,.,.ie umowy zawartej z trnal}m zarzчdcч
nierucho111osci, \\'prowadzam oplaty w fon11ie abonamentu, platnego jcdnorazO\\O z gбгу:
1) na okrcs 12 miesiycy - dla \\ lascicicl і pojazdO\\ samoclюdowych do 3 5 t
zanie l doщinycl1 \V \Valbrzychu prz) ul. Kilinskiego. ul. Limanov;skiego. ul.
Rycerskiej. ul. Rynek, Placu Magistiackim. ul. S i eпkiewicza na pobyt staly lub

Za wynajem miejsc postojo\•;ych na

,.., § 1 pkt J - 4 11i11iejszego

platп}ch

zarzчdzenia.

czasow) піе kr6tsz) 11iz 12 miesiec} od dпіа 7Іоzспіа \vпiosku о паЬусіе abonarnentu
w wysokosci:
а)
50,00 zl 7д pieГ\\szy poja?d.
Ь)
1ОО zl za drugi pojazd:
2) abonaшe11t og6lnodost9pпy pt7) ul. Kilinslciego. ul. Rycerskiej - v. wysokosci:
а)
250.00 zl za 1 miesiчc.
Ь)
600.00 zl za k\\:artal~
З) abonament ogбlnodost~pny ргzу аІ. W)zv.·olenia - w wysokosci :
а)
І 50.00 zl za 1 miesiчc.
Ь)
400.00 zl za k\\Шtal;
4) abonameпt og6l11odost<rpпy pt7) ul. Kasztanowcj - w \\rysokosci :
а)
І 00,00 zl 1.а 1 miesiцc.
Ь)
250.00 7/ za k\vartal;
5) аЬопаmепt па okгcs 12 miesicc) dla Prokuratшy Rejoпowcj \V Walbrzychu na
wyzпaczoпych stano\viskach parkiпgowych
200.00 zl.

§6
1. Za

пieuiszczcпie

oplat) .ta post6j pojazdu samochodo\vego lub za przckroczcпie
орІасопеgо czasu parkov.-ania ustalam oplat~ dodatkowч \V \V) sokosci 250.00 zl platnq
w сі~шu 14 dпі od dnia \V)Stawicnia raportu - wez\-..ania do zaplaty. W razie zaplaty oplaty
dodatko\vej w terminie 5 dni roboczych od dnia '"'ysta\-..ienia raportu - wez\>v'ania do zaplaty gotбwkч '"' kasach ZDKiUM \\ Walbгzychu czynпycl1 v. godzinach wskazanych
w raporcic - \Vez\vaniu аІЬо па rachunek bankowy wskazaп) \.V raporcic - wez\•.raпiu
(decyduje data w-plywu srodkбw pienit:Zп}ch па rachuпek Zaщdu Drбg. Komuпikacji
і Utrzymania Miasta \\ \.\ 'albrz)clш). v.: sokosc oplat) dodatko..., ·cj ulega оЬпіzепіu і \vyпosi
50.00 zl.
2. Anulowanie oplaty dodatkowej пastepujc ро okazaniu \\ Zarz~dzie Drбg. Komunikacji
і Ltrz)mania Miasta v. \Valb17ycl1u \\a.Zпego biletu parkingov.cgo wykupionego do czasu
kontroli.
§7
Za \\")Пajem po,...·ieгzchni placu па піеruсІюпюsсі staпo\.\iцccj wlasnosc Gminy Walbrzych.
potozoпcj w Watbrzychu przy ul. Ryccrskicj. v.- trwalym zarzqdzic Za.rzчdu Dr6g,
Kornunikacji і Uti7ymaпia Mia.sta ....,, Walbrzycl1u. ustalam stav.-k9 oplaty \V \V)'Sokosci 1.50
z1 rniesi<rcznie za 1 m 2•
Oplat),

о ktбrych ПЮ\Vа \V

§8

\\.:ykonanic
і Utrzyшania

.zarzчdzenia

Miasta

§ 4 - § 7 пiпicjszego

po ...vierzarn

;:ащdzепіа S<}

§9
Oyrcktoro\vi

oplatami brutto.

Zaщdu

Dr6g,

Komuпikacji

\V \Valbгzychu.

§ 10
Traci moc zaщdzenie Pгezydenta Miasta Walbrzycha Nr 1015/2011 z dпіа 8 sieгpnia :.Юt 1
roku. zmienioпe 7..ar~dzeпiem Prezydeпta Miasta Walbгzyclia Nr l 073/2011 z dnia 26
sicrpпia 2011 roku.

Zaщdzcnic \.\'Clюdzi"'

r.

§ 11
zycie z dniem podpisania. z

пюсq obO\\Їq?ujчc(}

od

dпіа І

maja 2014

