ZARZĄDZENIE Nr 229/2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 207/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia
28 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na ul. B. Prusa, ustalenia
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i Regulaminu korzystania
z płatnych miejsc postojowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460 ze zm.: Dz.U. z 2015 r., poz. 774; Dz.U. z 2015 r., poz. 870; Dz.U. z 2015 r., poz. 1336;
Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2281; Dz.U. z 2016 r., poz.
770; Dz.U. z 2016 r., poz. 903)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie korzystania z płatnych miejsc postojowych na ul. B. Prusa, stanowiącym
załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 207/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na ul. B. Prusa, ustalenia wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych i Regulaminu korzystania z płatnych miejsc postojowych,
wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Za postój pojazdów samochodowych pobiera się opłaty za czas
postoju od poniedziałku do piątku od godz. 830 do 1830”.
2. W § 6 skreśla się ust. 1.
§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.SG/SG
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Uzasadnienie
Uwzględniając wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15, w którym Sąd
kasacyjny uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od
pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca
2011 r. (sygn. akt I OPS 1/11), to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego
prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. Stąd też, w
ocenie NSA, w rozpoznawanej sprawie (sprawa dotyczyła strefy płatnego parkowania w Augustowie)
brak było podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.
Zatem biorąc powyższe pod uwagę Prezydent Miasta Bolesławiec odstępuje od pobierania opłat w
soboty.
Dodatkowo wykreśla się zapis: „Nie wyłożenie karty parkingowej, wydruku z parkometru wewnątrz
pojazdu za przednią szybę lub wyłożenie jej w sposób uniemożliwiający odczytanie z zewnątrz, zostanie
potraktowane jako nie wniesienie opłaty za postój”. Podyktowane jest to uwzględnieniem wyroku z dnia
29 lutego 2012 r., sygn. akt III Sa/łd 48/12, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Obowiązek uiszczania opłat za parkowanie wynika wprost z przepisów prawa, zaś niewykonanie tego
obowiązku naraża kierowcę na sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej w wysokości do 50
zł. W interesie kierowcy jest zatem wykazanie się przed służbami kontrolnymi, że uiścił należną opłatę za
parkowanie np. poprzez wyłożenie biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu. W przypadku jednak,
gdy kierowca, który opłacił postój w strefie płatnego parkowania, zapomni wyłożyć bilet parkingowy za
szybą pojazdu lub wyłożony przez niego bilet zsunie się w inne miejsce pojazdu i stanie się niewidoczny
dla kontrolerów, kierowca będzie miał możliwość udowodnienia, że uiścił opłatę za parkowanie np.
przedstawiając bilet parkingowy w siedzibie administratora terenu
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