Uchwała nr VI/39/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla
niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości
opłaty dodatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3, 4 i 5
oraz art. 13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
nr 19, poz. 115 ze zm.) – Rada Miasta Oleśnicy uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się w Oleśnicy strefę płatnego parkowania na następujących drogach
publicznych:
1) ul. Bociania;
2) ul. św. Jadwigi;
3) ul. Kościelna;
4) ul. Łużycka;
5) ul. 3 Maja – od Rynku do ul. A. Mickiewicza;
6) ul. J. Matejki – od Rynku do ul. Łużyckiej;
7) ul. A. Mickiewicza od ul. 3 Maja do ul. Pocztowej;
8) ul. Okrężna;
9) ul. Pocztowa;
10) ul. B. Prusa;
11) ul. Rycerska;
12) ul. Sejmowa;
13) ul. H. Sienkiewicza od ul. 3 Maja do ul. Pocztowej;
14) ul. Szkolna;
15) ul. R. Traugutta;
16) ul. Wrocławska – od Rynku do bramy Wrocławskiej;
17) ul. Zamkowa.
2. Obszar objęty strefą płatnego parkowania określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
1. W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na
parkowanie. Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.
3. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości:
1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 2,00zł za godzinę parkowania, ze
zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 0,50zł,

b) za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania 1,50zł;
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 2,40zł za godzinę parkowania;
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,80zł za godzinę parkowania;
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 2,00zł za
godzinę parkowania.
§3
Wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi:
1) dla służb miejskich, komunalnych i pogotowi podczas wykonywania obowiązków
służbowych, poruszających się pojazdami oznakowanymi jako: straż miejska,
pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne, pojazdy oczyszczania miasta;
2) dla osób niepełnosprawnych bądź przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej
sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem
samochodowym oraz kartę parkingową, parkujących 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.
§4
1. Wprowadza się abonamenty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania dla niektórych użytkowników drogi:
1) abonament typu M – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu
samochodowego osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na
obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającej pojazd samochodowy na
podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust. 2;
2) abonament typu P – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu
samochodowego przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu
użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania,
posiadającego pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów
wymienionych w ust. 2;
3) abonament ogólny typu O – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu
samochodowego dowolnego użytkownika drogi.
2. Podstawą nabycia abonamentu jest posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu:
1) własności;
2) współwłasności;
3) umowy leasingu;
4) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na
zakup samochodu;
5) umowy dzierżawy.
§5
Wprowadza się opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania w wysokości:
1) za abonament typu M: 10zł za jeden miesiąc;

2) za abonament typu P: 40zł za jeden miesiąc;
3) za abonament typu O: 100zł za jeden miesiąc.
§6
1. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną za zajęcie zastrzeżonego stanowiska
postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności w wysokości
500zł za jeden miesiąc.
2. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach
wyłączności jest uprzednie uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1.
§7
1. Opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy wnieść niezwłocznie, bez
wezwania z chwilą zajęcia miejsca postojowego, w jeden z niżej podanych sposobów:
1) uiszczenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty w parkometrze z
wykorzystaniem obowiązujących w Polsce monet o nominałach od 10gr do 5zł.
Wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu
parkowania z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas
parkowania nie podlega zwrotowi;
2) uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za parkowanie
w strefie płatnego parkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;
3) wykupienie abonamentu.
2. Osoba, która dokonuje opłaty za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego
posługuje się identyfikatorem „T”, który należy nakleić na przednią szybę wewnątrz
pojazdu samochodowego.
3. Abonament, wydruk z parkometru lub kartę parkingową należy umieścić za przednią
szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający ich odczytanie
z zewnątrz.
4. Parkowanie po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie
czasu opłaconego przy użyciu telefonu komórkowego jest równoznaczne z
niewniesieniem opłaty za parkowanie.
5. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu jest równoznaczne z niewniesieniem
opłaty.
§8
Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie
ważności abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres
ważności abonamentu. W przypadku zwrotu abonamentu, można nabyć abonament tego
samego typu na nowy pojazd na niewykorzystany okres zwróconego abonamentu, bez
wnoszenia opłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
§9
1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu
samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 50zł.
2. Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o ustalenie zaistnienia obowiązku jej
pobrania, poczynione przez służby kontroli wnoszenia opłat.

3. Służby kontroli, o których mowa w ust. 2, działają na podstawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Oleśnicy.
4. Służby kontroli każdorazowo zawiadamiają kierującego pojazdem samochodowym o
ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania
przez umieszczenie zawiadomienia na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką.
5. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§10
Burmistrz Miasta Oleśnicy określi wzory abonamentów, zasady nabywania abonamentów,
zwrotu abonamentów.
§11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Oleśnicy
Ryszard Zelinka

