
UCHWAŁA NR XVI/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
w strefie płatnego parkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz.U.2019.506), art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 3 lit. e, art. 13 b oraz 
art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018.2068), 
art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity: 
Dz.U.2019.1124) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się w mieście Dębica strefę płatnego parkowania zwaną dalej SPP na obszarze charakteryzującym 
się znacznym deficytem miejsc postojowych w obrębie ulic: Rynek- Strefa „0” oraz Piekarskiej, Żuławskiego, 
Żeromskiego, Kolejowej, Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Targową do skrzyżowania 
z ulicą Batorego)- Strefa „I”.

2. Granice obszaru SPP obejmują wszystkie miejsca w pasie drogowym w/w ulic.

§ 2. 1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania uiszcza się w następujący sposób:

a) jednorazowy- poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie z jednoznacznie określonym czasem 
postoju oraz numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu.

b) zryczałtowany- poprzez wykupienie abonamentu „przedsiębiorcy”, abonamentu „mieszkańca”, abonamentu 
„osoby niepełnosprawnej”, lub abonamentu „ekologicznego”

c) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych.

§ 3. 1. Abonament „przedsiębiorcy” mogą uzyskać:

a) Przedsiębiorcy, instytucje państwowe lub samorządowe posiadający tytuł prawny do obiektu (lokalu) 
usytuowanego przy ulicach objętych SPP,

b) Osoby zatrudnione przez przedsiębiorców, instytucje państwowe, lub samorządowe wskazane w pkt a).

2. Abonament może być wydany:

a) na określone ulice objęte SPP w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca przy którym znajduje się obiekt (lokal),

b) na pojazd będący w posiadaniu przedsiębiorcy, instytucji państwowej lub samorządowej lub na pojazd osoby 
posiadającej umowę z przedsiębiorcą, instytucją państwową lub samorządową na korzystanie z samochodu 
prywatnego do celów  służbowych oraz na pojazd, którego właścicielem jest osoba zatrudniona przez 
przedsiębiorcę, instytucję państwową lub samorządową,

c) przedsiębiorcy, instytucji państwowej lub samorządowej, będących użytkownikiem  pojazdu na podstawie 
umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową oraz przedsiębiorcy, instytucji 
państwowej lub samorządowej po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania tym 
pojazdem od firmy, będącej dysponentem pojazdu.

3. Warunkiem otrzymania abonamentu przedsiębiorcy przez osoby wskazane w ust. 1 pkt. b jest złożenie 
podania wraz z okazaniem umowy o pracę zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w SPP, instytucją 
państwową lub samorządową oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym osoby wykazane są jako właściciel 
lub współwłaściciel tego pojazdu.

4. Abonament przedsiębiorcy przysługuje na jeden pojazd samochodowy. W przypadku posiadania więcej niż 
jednego pojazdu jest możliwe wydanie abonamentu na każdy z wymienionych w podaniu pojazdów.

5. Abonament przedsiębiorcy określa w szczególności ulice, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego 
i termin ważności oraz stanowi dowód wniesienia opłaty za parkowanie wyłącznie w odniesieniu do pojazdu 
którego numer rejestracyjny został w nim zamieszczony.
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§ 4. 1. Abonament mieszkańca wydaje się osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalu 
mieszkalnym usytuowanym na ulicach objętych SPP, będącym właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym bądź będącym użytkownikiem 
pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w formie pisemnej.

2. Osoby o których mowa w ust. 1 w celu zakupu abonamentu mieszkańca przedstawiają w oryginale 
następujące dokumenty:

a) dowód rejestracyjny pojazdu,

b) w przypadku umowy cywilno-prawnej, umowę wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu,

c) dokument tożsamości z którego wynika miejsce zameldowania,

d) w przypadku meldunku czasowego – zaświadczenie o zameldowaniu.

e) podanie o wydanie abonamentu dla mieszkańca

3. Abonament mieszkańca wydaje się na określony pojazd i na określone ulice objęte SPP w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

4. Abonament mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy. W przypadku posiadania więcej niż 
jednego pojazdu jest możliwe wydanie abonamentu na każdy z wymienionych w podaniu pojazdów.

5. Abonament mieszkańca określa w szczególności ulice, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego 
i termin ważności oraz stanowi dowód wniesienia opłaty za parkowanie wyłącznie w odniesieniu do pojazdu 
którego numer rejestracyjny został w nim zamieszczony.

§ 5. 1. Abonament osoby niepełnosprawnej wydawany jest na pojazd osoby niepełnosprawnej, rodziców osoby 
niepełnosprawnej lub opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, w ilości jeden abonament na jedną osobę 
niepełnosprawną.

2. Abonament wydawany jest na podstawie

a) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów,

b) dowodu osobistego właściciela karty,

c) dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego przez osobę niepełnosprawną (pojazd własny lub opiekuna)

3. Abonament uprawnia do postoju na wszystkich miejscach w SPP objętych obowiązkiem wniesienia opłaty 
za parkowanie.

4. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o abonament tylko na jeden pojazd.

5. Abonament osoby niepełnosprawnej określa w szczególności, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego 
i termin ważności oraz stanowi dowód wniesienia opłaty za parkowanie wyłącznie w odniesieniu do pojazdu, 
którego numer rejestracyjny został w nim zamieszczony

§ 6. 1. Abonament ekologiczny wydawany jest na pojazdy hybrydowe.

2. Abonament wydawany jest na podstawie:

a) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego potwierdzającego, że pojazd posiada napęd hybrydowy,

b) dodatkowo w przypadku pojazdów hybrydowych - świadectwa zgodności WE bądź świadectwa homologacji 
potwierdzającego emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km.

3. Abonament uprawnia do postoju na wszystkich miejscach w SPP objętych obowiązkiem wniesienia opłaty 
za parkowanie.

4. Abonament ekologiczny określa w szczególności, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i termin 
ważności oraz stanowi dowód wniesienia opłaty za parkowanie wyłącznie w odniesieniu do pojazdu, którego 
numer rejestracyjny został w nim zamieszczony.

§ 7. 1Abonament dla pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym wydawany jest na pojazdy 
elektryczne, o których mowa w art. 2. pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 
11 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: DZ.U.2018.317).

2. Abonament wydawany jest na podstawie:
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a) wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego potwierdzającego, że pojazd posiada napęd 
elektryczny.

3. Abonament uprawnia do postoju na wszystkich miejscach w SPP objętych obowiązkiem wniesienia opłaty 
za parkowanie.

4. Abonament, o którym jest wyżej mowa określa w szczególności numer rejestracyjny pojazdu 
samochodowego i termin ważności wyłącznie w odniesieniu do pojazdu, którego numer rejestracyjny został w nim 
zamieszczony.

§ 8. 1. Posiadanie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi 
podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

2. Zakupiony abonament nie podlega zwrotowi.

3. Dopuszcza się wymianę karty abonamentowej w okresie jej ważności w przypadku zmiany numeru 
rejestracyjnego pojazdu lub zmiany pojazdu przez nabywcę karty pod warunkiem przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego zaistniałą zmianę oraz zwrotu poprzednio wydanej karty.

4. Na wniosek zainteresowanego możliwe jest wydanie duplikatu karty abonamentowej w okresie jej ważności 
w przypadku jej utraty lub zniszczenia.

5. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój 
nieopłacony.

§ 9. 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za parkowanie w SPP:

a) opłata jednorazowa za pół godziny parkowania pojazdu samochodowego wynosi 1,00 zł. – w strefie „0”

b) opłata jednorazowa za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego wynosi 1,50 zł.- w strefie „0”

c) stawka opłaty za drugą i trzecią godzinę parkowania pojazdu samochodowego wynosi odpowiednio 1,80 zł 
i 2,00 zł- w strefie „0”. Natomiast stawka opłaty za 4 godzinę i kolejne godziny postoju wynosi 1,50 zł. tak jak 
za pierwszą godzinę postoju- w strefie „0”.

d) opłata jednorazowa za dzienny czas parkowania w godzinach od 9:00 do 17:00 wynosi 8,00 zł,- w strefie „0”

e) opłata jednorazowa za pół godziny parkowania pojazdu samochodowego wynosi 0,50 zł. – w strefie „I”

f) opłata jednorazowa za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego wynosi 1,00 zł.- w strefie „I”

g) stawka opłaty za drugą i trzecią godzinę parkowania pojazdu samochodowego wynosi odpowiednio 1,20 zł 
i 1,40 zł- w strefie „I”. Natomiast stawka opłaty za 4 godzinę i kolejne godziny postoju wynosi 1,00 zł. tak jak za 
pierwszą godzinę postoju- w strefie „I”.

h) opłata jednorazowa za dzienny czas parkowania w godzinach od 9:00 do 17:00 wynosi 6,00 zł,- w strefie „I”

2. Ustala się wysokość opłat za poszczególne abonamenty:

a) miesięczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” wynosi 45,00 zł,- w strefie „0”

b) roczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” na dany rok kalendarzowy wynosi 450,00 zł- w strefie „0”

c) miesięczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” wynosi 35,00 zł,- w strefie „I”

d) roczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” na dany rok kalendarzowy wynosi   350,00 zł- w strefie „I”

e) miesięczna opłata abonamentowa „mieszkańca” wynosi 30,00 zł.- w strefie „0”

f) roczna opłata abonamentowa „mieszkańca” na dany rok kalendarzowy wynosi 300,00 zł- w strefie „0”

g) miesięczna opłata abonamentowa „mieszkańca” wynosi 25,00 zł.- w strefie „I”

h) roczna opłata abonamentowa „mieszkańca” na dany rok kalendarzowy wynosi  250,00 zł- w strefie „I”

i) miesięczna opłata abonamentowa „osoby niepełnosprawnej” wynosi 15,00 zł-  w strefie „0”

j) roczna opłata abonamentowa osoby niepełnosprawnej na dany rok kalendarzowy     wynosi 100,00 zł- w strefie 
„0”

k) miesięczna opłata abonamentowa „osoby niepełnosprawnej” wynosi 10,00 zł-  w strefie „I”
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l) roczna opłata abonamentowa osoby niepełnosprawnej na dany rok kalendarzowy     wynosi 80,00 zł- w strefie 
„I”

m) miesięczna opłata abonamentowa „ekologiczna” wynosi 15,00 zł- w strefie „0”

n) roczna opłata abonamentowa „ekologiczna” na dany rok kalendarzowy wynosi  100,00 zł - w strefie „0”

o) miesięczna opłata abonamentowa „ekologiczna” wynosi 10,00 zł- w strefie „I”

p) roczna opłata abonamentowa „ekologiczna” wynosi 80,00 zł- w strefie „I”

3. Opłaty za parkowanie w SPP pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku (włącznie) 
w godzinach od 900 do 1700.

4. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym miejscu SPP, w całym pasie 
drogowym danej ulicy.

§ 10. 1. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu w parkomacie powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu 
pojazdu w strefie płatnego parkowania za cały przewidywany czas postoju.

2. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu korzystający z pojazdu powinien wykupić bilet w innym 
parkomacie.

3. Wykupiony bilet parkingowy przez cały czas swojej ważności uprawnia do parkowania w granicach strefy 
płatnego parkowania.

4. Bilet z parkomatu, karta abonamentowa przedsiębiorcy, karta abonamentowa mieszkańca, karta 
abonamentowa osoby niepełnosprawnej, karta abonamentowa ekologiczna, identyfikator służbowy powinien być 
wyłożony wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny umożliwiający swobodne odczytanie treści 
i stwierdzenie ich  ważności.

§ 11. Zerową stawkę opłaty za parkowanie ustala się dla  następujących Użytkowników dróg:

1) parkujących wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz 
osób przewożących osoby niepełnosprawne i oznakowanych tabliczką T-29 tj. miejscu przeznaczonym dla 
pojazdu osoby niepełnosprawnej.

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich, Straży Miejskiej, Policji,  Pogotowia Energetycznego, 
Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ratunkowego,

3) organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, posłów, senatorów, Urzędu Miejskiego w Dębicy, jednostek 
budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Miasta Dębicy, jednostek obsługujących  infrastrukturę 
miejską, urzędów jednostek samorządu terytorialnego posiadających siedzibę na terenie Miasta Dębicy - 
w odniesieniu do pojazdów służbowych, stanowiących ich własność oraz do pojazdów prywatnych 
pracowników tych jednostek, używanych do celów służbowych na podstawie identyfikatora służbowego 
wydanego po złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

4) posługujących się motorowerami i motocyklami w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym oraz 
kierowców taksówek w czasie postoju w wyznaczonych do tego miejscach.

5) kierujących pojazdami zaopatrzenia na czas trwania załadunku i wyładunku towaru do 15 minut, pod 
warunkiem wystawienia wewnątrz pojazdu za przednią szybą informacji „zaopatrzenie”.

6) pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2. pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: DZ.U.2019.1124)

§ 12. 1. Na każdy pojazd uprawnionych użytkowników drogi, wymienionych w § 11 pkt 3, wystawia się 
odrębny identyfikator, zawierający dane określające markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu.

2. Identyfikator służbowy wydawany jest na podstawie dowodu rejestracyjnego z którego wynika 
potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy 
leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu bądź dowodu rejestracyjnego oraz umowy o używanie pojazdu 
prywatnego do celów służbowych.

3. Identyfikator służbowy wydaje się na dany rok kalendarzowy.
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4. Zmiana uwidocznionych w identyfikatorze danych dotyczących pojazdu, niepowodująca utraty uprawnień do 
korzystania z zerowej stawki opłaty (np. zmian pojazdu na inny), wymaga – w celu dalszego korzystania - 
uzyskania nowego identyfikatora pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaistniałą zmianę 
oraz zwrotu poprzednio wydanej karty.

5. Dalsze posługiwanie się identyfikatorem przez osoby, które utraciły w trakcie jego  ważności uprawnienia do 
korzystania z zerowej stawki opłaty za parkowanie  przewidziane w § 11 pkt 3, jest równoznaczne z  
niewniesieniem opłaty za parkowanie ze skutkami określonymi w § 13 ust. 1.

6. Maksymalna liczba identyfikatorów wystawionych dla poszczególnych uprawnionych użytkowników drogi 
wymienionych w § 11 pkt 3 nie może przekraczać trzech.

7. O wydaniu identyfikatorów służbowych dla uprawnionych użytkowników drogi nie wymienionych w § 
11 pkt 3 decyduje Burmistrz Miasta Dębica.

§ 13. 1. Za nieopłacony postój lub postój ponad czas określony w bilecie pobiera się opłatę  dodatkową 
w wysokości 30,00 zł.

2. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.

3. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania bezpośrednio w Kasie 
Urzędu Miejskiego bądź przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr 29-1240-4764-1111-0000-4863-3419. 
W przypadku wpłat na konto należy podać numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

4. Nie uiszczenie opłaty dodatkowej podlega egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami.

§ 14. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może wnieść 
reklamację do Urzędu Miejskiego. Reklamację wnosi się niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, w terminie do 
7 dni od dnia wystawienia wezwania.

2. Podstawą reklamacji o której mowa w ust.1 jest:

a) bilet parkingowy wykupiony w czasie nie dłuższym niż 10 min. od czasu wystawienia przez kontrolera 
wezwania do uiszczenie opłaty dodatkowej,

b) kolejny bilet wykupiony w czasie nie dłuższym niż 10 min. od czasu utraty ważności wcześniej wykupionego 
biletu parkingowego,

c) ważny bilet parkingowy (karta abonamentowa, identyfikator służbowy), które nie zostały umieszczone za 
przednią szybą pojazdu zgodnie z niniejszą uchwałą.

3. W przypadku uznania reklamacji dokument opłaty dodatkowej (wezwanie) nie rości skutków prawnych.

§ 15. 1. Kontrolę obowiązku wnoszenia opłat  za postój  pojazdów samochodowych w SPP wykonują 
upoważnieni kontrolerzy SPP.

2. Do obowiązków kontrolerów SPP należy w szczególności:

a) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych poprzez sprawdzanie ważności biletów 
parkingowych, sprawdzanie abonamentów

b) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej  za nieuiszczenie opłaty za postój oraz sporządzanie 
dokumentacji fotograficznej potwierdzającej nieopłacenie postoju.

c) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Wydziałowi Infrastruktury Miejskiej UM w Dębicy  wszelkich nieprawidłowości 
związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego jak również kontrola poprawności i stanu 
technicznego oznakowania SPP oraz nieprawidłowości, właściwej jednostce organizacyjnej Gminy Miasto 
Dębicy. 3Kontrolerzy SPP w Dębicy nie są upoważnieni do pobierania opłat za postój w SPP w tym opłat 
dodatkowych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.
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3. Traci moc uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015 roku w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania oraz uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 
zmiany uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania z datą 
wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Mateusz Cebula
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