UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 2013r.,
poz. 594 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 2013r., poz. 260 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 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,
zmienionej rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody nr NK-N.4131.406.2011.MG z dnia 2.05.2011r. (publ.
Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2011r. nr 108, poz. 1737) i uchwałami XVII/132/2012 z dnia 28.02.2012r. oraz
XVIII/143/2012 z dnia 29.03.2012r., wprowadza się następujące zmiany:
1) użyty w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyraz „parkowanie” zastępuje się użytym w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazem „postój” za wyjątkiem zwrotu „strefa płatnego parkowania”;
2) w §2 w ust. 3 w pkt 1) w lit. b) wykreśla się wyraz „rozpoczęte”;
3) §3 otrzymuje brzmienie:
„§3. 1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za postój pojazdów
samochodowych dla niektórych użytkowników drogi:
1) dla służb miejskich, komunalnych i pogotowia 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 posiadających kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.), za zajęcie stanowiska postojowego (koperty),
przeznaczonego dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności
ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
3) dla osób posiadających Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie odpowiedniej uchwały Rady
Miasta Oleśnicy, na podstawie identyfikatora R,
4) dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny, do ukończenia przez
nie 4 roku życia, na podstawie identyfikatora R.
2. Identyfikator R wydaje się na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej posiadającej
ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w §4 ust. 2 i wystawionej na tą osobę Oleśnickiej Kartę
Dużej Rodziny lub decyzji orzekającej o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia
czwartego roku życia.”;
4) w §4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„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; abonament obowiązuje w obszarze
Centrum;
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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; abonament
obowiązuje w obszarze Centrum;
3) abonament ogólny typu O – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego dowolnego
użytkownika drogi; abonament obowiązuje na obszarze całej strefy płatnego parkowania.”
4) abonament ogólny typu OK – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego dowolnego
użytkownika drogi; abonament obowiązuje w obszarze Kochanowskiego.”.
5) w §5 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) za abonament OK: 30 zł za jeden miesiąc.”
6) w §9 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a. w brzmieniu:
„1a. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego
parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu opłaconego telefonem
komórkowym w wysokości 30 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy
Wiesław Piechówka
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały ma na celu realizację polityki prorodzinnej Rady Miasta Oleśnicy, dostosowanie wysokości
abonamentów ogólnodostępnych do stanu braku miejsc parkingowych w obu obszarach strefy płatnego parkowania
oraz zróżnicowania sankcji wobec kierowców, którzy nie uiścili opłaty za parkowanie w ogóle od tych, którzy
opłatę wnieśli ale po upływie opłaconego czasu parkowania opłaty nie ponowili.
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