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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych 

 

(druk nr 401 S) 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz.191)  

 

Art. 13b. 

[1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni 

robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.] 

<1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w 

określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w 

określonych godzinach lub całodobowo.> 

2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym 

deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu 

zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki 

transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla 

pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 

3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany 

przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego 

parkowania. 

4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: 

1)   ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za 

pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł; 

2)   może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę 

opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 

3)   określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 
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5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności 

od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty 

przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać 

powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za 

poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny 

postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju. 

6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi: 

1)   wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na postój pojazdów, w 

tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

2)   może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe 

(koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych 

godzinach lub całodobowo. 

7. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego 

braku - zarządca drogi. 

 

 


