
Uchwała nr V/34/11 
Rady Miejskiej w D ębicy 
z dnia 24 stycznia 2011 r.  

 
 
 

 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania ora z opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatneg o 

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. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13 b oraz art. 13 f ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19,  
poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy stanowi co następuje: 
 

§1 
 

1. Ustala się w mieście Dębicy strefę płatnego parkowania na obszarze 
charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych w obrębie ulic: 
Rynek, Kolejowej, Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego od skrzyŜowania z ulicą 
Targową do skrzyŜowania z ulicą Batorego. 

2. Szczegółowy zakres usytuowania miejsc postojowych o których mowa w ust. 1 
określa załącznik do uchwały. 

 
§2 

 
1. Ustala się wysokość stawek opłaty za parkowanie w strefie płatnego 

parkowania: 
1) opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego wynosi 

1,00 zł,  
2) opłata zryczałtowana jednorazowa za dzienny czas parkowania  

w godzinach od 9.00 do 17.00 wynosi 5,00 zł. 
2. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni od 

poniedziałku do   piątku (włącznie) w godzinach od 9.00 do 17.00. 
 

§3 
 

1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania mogą być pobierane przy 
pomocy: 
1) jednorazowych kart oraz biletów postojowych,  
2) miesięcznych kart abonamentowych.  

2. Jednorazowe karty postojowe nabywa się w wybranych kioskach oraz sklepach 
na terenie miasta Dębica. 

3. Jednorazowe bilety postojowe nabywa się w parkometrach rozlokowanych przy 
parkingach w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Dębicy.   



§ 4 
 
1. Ustala się opłatę abonamentową roczną (abonament roczny - słuŜbowy)  

w wysokości 150,00 zł. 
2. UpowaŜnione do wykupu abonamentów są: organizacje społeczne, zawodowe, 

polityczne, wyznaniowe, redakcje prasy, radia , telewizji, przedsiębiorcy, 
jednostki i zakłady budŜetowe dla swoich pojazdów słuŜbowych oraz 
prywatnych uŜywanych do celów słuŜbowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Burmistrza Miasta Dębicy. 

 
§ 5 

 
Zerową stawkę opłaty za parkowanie ustala się dla następujących uŜytkowników 
dróg: 

1) osób niepełnosprawnych posiadających „Kartę parkingową osoby 
niepełnosprawnej”, potwierdzająca uprawnienia właściciela karty 
parkingowej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach 
ruchu drogowego. Karta parkingowa powinna być umieszczona za 
przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umoŜliwiający 
odczytanie jej pierwszej strony,  

2) organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Urzędu miejskiego  
w Dębicy, StraŜy Miejskiej, Pogotowia Technicznego (gazowe, 
wodociągowe, energetyczne), jednostek obsługujących infrastrukturę 
miejską, urzędów jednostek samorządu terytorialnego, posiadających 
siedzibę na terenie Miasta Dębicy - w odniesieniu do pojazdów 
słuŜbowych, stanowiących ich własność i na czas wykonywania zadań 
słuŜbowych w strefie płatnego parkowania przy ich uŜyciu,  

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

 
§ 6 

1. Na kaŜdy pojazd uprawnionych uŜytkowników drogi, wymienionych w  § 5  
pkt. 2, wystawia się odrębny identyfikator, zawierający dane określające markę, 
typ i numer rejestracyjny pojazdu.  

2. Identyfikator wystawia się na okres do końca roku kalendarzowego, w którym 
następuje wydanie. 

3. 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. Dotyczy to takŜe wydania nowego identyfikatora  
w miejsce utraconego lub zniszczonego. 

4. Dalsze posługiwanie się identyfikatorem przez osoby, które utraciły w trakcie 
jego waŜności uprawnienia do korzystania z zerowej stawki opłaty za 
parkowanie przewidziane w  § 5 pkt. 2, jest równoznaczne z niewniesieniem 
opłaty za parkowanie ze skutkami określonymi w  § 7 ust. 1  

5. W razie upływu terminów waŜności identyfikatorów z końcem roku 
kalendarzowego, dotychczasowi ich posiadacze mogą nadal się nimi 
posługiwać – pod warunkiem, Ŝe nie utracili uprawnień do korzystania z zerowej 
stawki opłaty za parkowanie określonych w  § 5 pkt. 2, nie dłuŜej jednak niŜ do 



31 stycznia roku następnego, do której to daty powinni wystąpić o wydanie 
nowych identyfikatorów. Po bezskutecznym upływie wymierzonego terminu 
dalsze posługiwanie się identyfikatorem, który utracił waŜność jest 
równoznacznie z nie wniesieniem opłaty  za parkowanie ze skutkami 
określonymi w § 7 ust. 1. 

6. Postanowień w zakresie posiadania identyfikatora nie stosuje się do wszystkich 
pojazdów samochodowych oznakowanych, instytucji wymienionych w § 5 pkt. 2 
wykorzystywanych do czynności słuŜbowych (obsługa infrastruktury technicznej 
oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa), a takŜe pojazdów zaopatrzenia na 
czas trwania za i wyładunku towaru do 15 minut. 

 
§ 7 

 
1. Za nieuiszczenie naleŜnej opłaty parkingowej pobiera się opłatę dodatkową  

w wysokości 25,00 zł 
2. Zobowiązani do uiszczenia opłaty dodatkowej mogą ją wpłacić bezpośrednio  

w Kasie Urzędu Miejskiego bądź na rachunek bankowy Urzędu. 
 

 
§ 8 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.  
 
 

§ 9 
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.  

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
3. Traci moc uchwała nr XII/176/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 03 grudnia 

2003 roku  w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,  
z datą wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 

 
 
 

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 
 
      Stefan Bieszczad  

 
 


