
UCHWAŁA NR XII/70/15
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Kamiennej Górze, ustalenia 
stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 13 b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Kamiennej Góry, 
w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

§ 2. Wysokość stawek wszystkich opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego 
Parkowania określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa 
w § 2 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na drogach 
publicznych wymienionych w §1 pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700 oraz w soboty 
w godzinach od 900 do 1400

.

2. Opłaty nie pobiera się w dniach ustawowo wolnych od pracy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Różański

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870
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Załącznik do Uchwały Nr XII/70/15

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia 29 października 2015 r.

ZESTAWIENIE SUMARYCZNE

Lp
. Nazwa ulicy

Ilość miejsc 
przewidzianych do 

objęcia SPP

Ilość miejsc dla
osób niepełnosprawnych

Drogi Gminne
1. ul. Ks. Bolka I 16 1
2. ul. S.Żeromskiego 6 0
3. ul. Słowiańska 7 0
4. ul. Młyńska 6 1
5. ul. Browarowa 55 2
6. ul. Krótka 9 0
7. ul. Łużycka 10 0

8. Plac Grunwaldzki 19 1

9. ul. Parkowa (do ul. Ogrodowej) 12 1
10. ul. Ogrodowa 17 0

11. ul. Ogrodowa
(od ul. Łącznej do ul. Wąskiej) 10

 

0
12. ul. Stara 13 1
13. ul. Parkowa 18 0
14. ul. Wł. Broniewskiego 16 1
15. ul. H. Sienkiewicza 15 2
16. ul. Słoneczna 9 0
17. Plac Wolności 33 1
18. ul. A. Mickiewicza 2 0

Razem miejsc 273 11

Ilośc miejsc przewidzianych do objęcia Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kamienna Góra – 273

 

Przewodniczący Rady

Henryk Różański
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1. ul. Księcia Bolka I

Parking w formie zatoki parkingowej, położony poza ścisłym centrum przy głównej
drodze  wylotowej  z  obszaru  śródmieścia  w  kierunku  Wałbrzycha,  lokalizacja  mogłaby
stanowić część strefy II będącej tańszą alternatywą zaparkowania pojazdu.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 16 + 1 dla niepełnosprawnych;
Lokalizacja parkomatu: 1
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2. ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Hanki 
Sawickiej

Parking  zlokalizowany  na  ulicy  Żeromskiego  skrzyżowanie  z  ulicą  Wojska
Polskiego, miejsca postojowe bardzo mocno oblegane. Istnieje możliwość wyznaczenia
pasa postojowego również w obrębie ulicy,  na odcinku od Wojska Polskiego do Hanki
Sawickiej co zwiększy ilość dostępnych miejsc o kolejne 6 szt.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 6;
Lokalizacja parkomatu: 1
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3.  ul. Słowiańska 

Miejsca postojowe wyznaczone w obrębie jezdni na drodze jednokierunkowej po
stronie lewej. 

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 7;
Lokalizacja parkomatu: 1

                       

Id: 937CFBD1-4220-498B-9CE0-0194804F74E8. Podpisany Strona 3



4. ul. Młyńska

Odcinek ulicy Młyńskiej od skrzyżowania z ulica Rybną do ul. Spacerowej to zatoki
postojowe.  Miejsca  te  obsługiwane  mogą być  przez  parkomat  zlokalizowany na placu
Browarowym.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 6 + 1 dla niepełnosprawnych;
Lokalizacja parkomatu: 1
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5. ul. Browarowa
Na  całej  długości  ulicy  Browarowej  zlokalizowane  zostały  zatoki  postojowe  po

stronie prawej jezdni.

Nadmienić należy że w obrębie ulicy Browarowej  zlokalizowane jest  duzych rozmarów
podwórko  mogące  pomieścić  nawet  około  12  pojazdów,  trzeba  zastanowić  się  nad
możliwością włączenia go do SPP

[]]-proponowana lokalizacja parkomatu
Ilość miejsc parkingowych: 55 + 2 dla niepełnosprawnych;
Lokalizacja parkomatu: 1
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6. ul. Krótka

Zatoka postojowa zlokalizowana na ulicy Krótkiej. Ścisłe centrum w pobliżu Placu
Wolności.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 9;
Lokalizacja parkomatu: 1
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7. ul. Łużycka

Parking  w  którego  skład  wchodzą  miejsca  postojowe  wyznaczone  na  ulicy
Łużyckiej.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 10;
Lokalizacja parkomatu: 1
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8. Pl. Grunwaldzki

Zatoka parkingowa zlokalizowana na przeciwko Urzędu Miasta. Nadmienić należy
bardzo duże obłożenie miejsc postojowych oraz częstą rotację pojazdów.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 19 + 1 dla niepełnosprawnych;
Lokalizacja parkomatu: 1
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9. ul. Parkowa na odcinku do ulicy Ogrodowej od ul. Aleja Wojska Polskiego

Parking zorganizowany na zasadzie krótkich zatok postojowych zlokalizowanych po
obu stronach jezdni.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 12 + 1 dla niepełnosprawnych;
Lokalizacja parkomatu: 1
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10. ul. Ogrodowa na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Starej

Miejsca  parkingowe  wzdłuż  całej  długości  jezdni,  lokalizacja  alternatywna  do
zatłoczonej ulicy Wojska Polskiego, często wykorzystywana przez Mieszkańców, należy
spodziewać się dużej liczby abonamentów.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 17;
Lokalizacja parkomatu: 1
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11. ul. Ogrodowa na odcinku od ulicy Łącznej do ulicy Wąskiej

Miejsca  parkingowe  wzdłuż  całej  długości  jezdni,  lokalizacja  alternatywna  do
zatłoczonej ulicy Wojska Polskiego, często wykorzystywana przez Mieszkańców, należy
spodziewać się dużej liczby abonamentów.

Miejsca obsługiwane z parkomatu położonego na ul. Starej
Ilość miejsc parkingowych: 10 ;
Lokalizacja parkomatu: 1
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12. ul. Stara na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Wojska Polskiego

Parking zorganizowany na zasadzie krótkich zatok postojowych zlokalizowanych po
obu stronach jezdni.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 13 + 1 dla niepełnosprawnych;
Lokalizacja parkomatu: 1
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13. ul. Parkowa

Zatoka parkingowa przy ulicy parkowej przy siedzibie ZUS.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 18
Lokalizacja parkomatu: 1
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14. ul. Wł. Broniewskiego

Zatoka parkingowa przy ulicy Broniewskiego, zlokalizowana przy obiekcie usługowo
handlowym, duża rotacja i obłożenie miejsc.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 16 + 1 dla niepełnosprawnych
Lokalizacja parkomatu: 1
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15. ul. H. Sienkiewicza 

Miejsca postojowe zlokalizowane w obrębie chodnika przy Starostwie Powiatowym
w Kamiennej Górze.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 15  + 2 dla niepełnosprawnych
Lokalizacja parkomatu: 1
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16.  ul. Słoneczna

Zatoki parkingowe zlokalizowane w ciągu ulicy Słonecznej.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 9
Lokalizacja parkomatu: 1
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17.  Plac Wolności

Miejsca Parkingowe zlokalizowane na płycie Rynku.

   -proponowana lokalizacja parkomatu.
Ilość miejsc parkingowych: 33 + 1 dla niepełnosprawnych
Lokalizacja parkomatu: 1
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18.  ul. A. Mickiewicza

Dwa miejsca parkingowe zlokalizowane w rej. Nr 2

Miejsca obsługiwane z parkomatu położonego na Placu Wolności

Ilość miejsc parkingowych: 2
Lokalizacja parkomatu: 1

Id: 937CFBD1-4220-498B-9CE0-0194804F74E8. Podpisany Strona 18



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/15

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia 29 października 2015 r.

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 
w Kamiennej  Górze

1. OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłata minimalna w SPP wynosi 1,00 zł
1.1. Opłaty:

za pierwsze pół godziny 1,00 zł
za pierwszą godzinę 2,00 zł
za drugą godzinę 2,40 zł
za trzecią godzinę 2,80 zł
za czwartą i każdą następną godzinę 2,00 zł

2. OPŁATY ABONAMENTOWE
2.1. Karta abonamentowa typu A dla mieszkańców 20,00 zł
2.2. Karta abonamentowa typu B na okaziciela 110,00 zł

3. OPŁATY DODATKOWE
3.1. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do 

biura SPP w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu wystawienia 
wezwania

25,00 zł 

3.2. W przypadku nie dokonania  opłaty za parkowanie lub  przekroczenia 
opłaconego czasu parkowana i nie przybycia do biura SPP do 7 dni  
kalendarzowych od momentu wystawienia  wezwania

50,00 zł 

 

Przewodniczący Rady

Henryk Różański
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70/15

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia 29 października 2015 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W KAMIENNEJ GÓRZE

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania oraz parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze, wymienionej 
w Uchwale Nr XII/70/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy 
Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Kamiennej Górze, ustalenia stawek opłat dodatkowych za 
parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) SPP - Strefa Płatnego Parkowania;

2) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania;

3) kontroler SPP - pracownik upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP;

4) bilet parkingowy - wydruk z automatu parkingowego;

5) karta abonamentowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do 
parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej;

6) karta parkingowa - dokument wydany przez Starostę osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);

7) automat parkingowy (parkometr) - urządzenie inkasujące, wydające za wniesioną opłatą bilety parkingowe;

8) wezwanie - dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, 
stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania;

9) uchwała - Uchwała Nr XII/70/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Kamiennej Górze, ustalenia stawek opłat 
dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na terenie Miasta Kamiennej 
Góry pobiera się opłaty w wysokości określonej w uchwale.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych 
drogach publicznych w miejscach do parkowania znajdujących się w granicach SPP, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00. Opłaty nie pobiera się w dniach ustawowo 
wolnych od pracy.

3. Opłaty za parkowanie dokonywane są poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkometrze;

2) za pośrednictwem telefonu komórkowego;

3) wykupienie abonamentu.

§ 4. 1. Wykaz ulic objetych SPP stanowi zał. nr 1 do uchwały.

2. Granice wjazdu do SPP oznakowane są znakami D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazdy znakami D-
45 „koniec strefy parkowania”.

§ 5. Parkowanie w SPP jest niestrzeżone.

§ 6. W SPP obowiązuje zakaz parkowania pojazdów, na których zainstalowane są urządzenia służące reklamie.
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§ 7. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

1) jednorazowe - uiszczane z góry niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za przewidywany okres postoju, 
poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub za pośrednictwem telefonu 
komórkowego;

2) abonamentowe typu A, B  - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej.

2. Karty abonamentowe można nabyć  wyłącznie w BSPP.

§ 8. Od opłat o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3, 3a ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 460 z póź. zm.).

§ 9. Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia 
gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych);

2) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do 
kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach 
oznaczonych znakiem P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18a parking - 
miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów 
samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;

3) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D19 „postój taksówek” i D -20 
„koniec postoju taksówek”;

4) motocykli, motorowerów i rowerów.

Rozdział 2.
REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 10. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po 
zaparkowaniu wniesienie z góry opłaty za parkowanie za przewidywany okres postoju.

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym miejscu przeznaczonym do 
parkowania .

§ 11. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 
2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1, następuje proporcjonalnie do 
wartości użytej monety lub monet.

§ 12. 1. Wysokość opłat abonamentowych określa zał nr 2 do uchwały.

2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty,  wydaje się na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

§ 13. Uprawnienie do wykupienia abonamentu, po wniesieniu opłaty, posiadają:

1) Typu A – Mieszkańcy, tj. osoby fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP 
na pobyt stały lub czasowy będące właścicielem pojazdu samochodowego albo posiadający tytuł prawny do 
korzystania z pojazdu;

2) Typu B – Na okaziciela, tj. pozostałe osoby fizyczne i podmioty prawne.

§ 14. Mieszkańcy, o których mowa w § 13 ust. 1 mogą wykupić kartę abonamentową na jeden pojazd, po 
przedstawieniu następujących dokumentów:

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele lub posiadający dokument 
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (np. wynajem, leasing, dzierżawa, itp.);

2) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania.

§ 15. Abonament typu B, o którym mowa w § 13 ust. 2 może być wykorzystywany w nieograniczonej liczbie 
pojazdów.

§ 16. 1. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej nie przysługuje zwrot kosztów za nie wykorzystany 
okres jej ważności.
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2. Osoba zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi abonamentu, 
uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1.

§ 17. 1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich wykupieniu w najbliższym automacie parkingowym, karty 
abonamentowe, muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich 
odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet 
parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

3. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

§ 18. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 14 i § 15, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w wyznaczonym miejscu w obszarze 
SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania, parkowania w SPP niezgodnie z przepisami 
ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Miasta Kamiennej  Góry 
w przypadku braku miejsc parkingowych.

Rozdział 3.
PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 19. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłaty 
dodatkowe w wysokościach określonych w § 20 Regulaminu i zał. nr 2 do uchwały.

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

1) nie wykupienie biletu parkingowego w parkometrze;

2) parkowanie ponad czas opłacony.

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie BSPP lub na rachunek bankowy.

4. Opłatę dodatkową anuluje się po okazaniu ważnego abonamentu.

5. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

§ 20. Ustala się zasady naliczania opłat dodatkowych i ich wysokości:

1) w przypadku  przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BSPP w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od momentu wystawienia wezwania – kwota 25,00 zł;

2) w przypadku nie dokonania  opłaty za parkowanie i w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowana 
i nie przybycia do BSPP do 7 dni  od momentu wystawienia  wezwania – kwota 50,00 zł.

Rozdział 4.
KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 21. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy 
administratora SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

2. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym numerem służbowym.

§ 22. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkujących w strefie pojazdów, a w szczególności:

1) kontrola prawidłowości działania parkometrów;

2) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów;

3) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;

4) sprawdzanie ważności kart abonamentowych;

5) wypisywanie wezwań - raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub 
przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego;

6) zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa 
drogowego w SPP;

7) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.
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§ 23. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart 
abonamentowych.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. 1. Wzory biletów parkingowych, kart abonamentowych i wezwań-raportów, określa administrator strefy 
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Kamienna Góra.

2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami 
dodatkowymi przyjmowane są w BSPP oraz Urzędzie Miasta.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Różański
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