
 

 

UCHWAŁA NR XX/205/2020 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713) 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 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zmianami), Rada Miasta Oleśnicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój 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 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2011 r. Nr 108, poz. 1727), zmienionej rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody  

nr NK-N.4131.406.2011.MG z dnia 2 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2011 r. nr 108, poz. 1737) 

i uchwałami Rady Miasta Oleśnicy nr XVII/132/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r., 

poz. 1407), nr XVIII/143/2012 z dnia 29 marca 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r., poz. 1534),  

nr V/28/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2015 r., poz. 1106), nr XVI/121/2015 z dnia 

21 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 128) oraz nr XIX/149/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 1783) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Użyty w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyraz „parkometr” zastępuje się użytym w odpowiedniej 

liczbie i przypadku wyrazem „parkomat”; 

2. w § 1: 

a) ust. 1 uchyla się punkty od 18 do 20, 

b) ust. 3 uchyla się; 

3. w § 3: 

a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dla rodziców, w tym rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, małżonków 

rodziców posiadających Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie odpowiedniej uchwały 

Rady Miasta Oleśnicy, na podstawie identyfikatora R,”; 
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Identyfikator R wydaje się na nie więcej niż jeden 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 Karty Dużej Rodziny lub decyzji orzekającej o przyznaniu zasiłku 

rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia czwartego roku życia. Jedna osoba, nawet jeśli posiada 

pojazdy samochodowe w ilości dwa i więcej, może otrzymać wyłącznie jeden identyfikator R. 

Identyfikator R wydaje się na czas określony tj. dla osoby o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) na okres 

ważności Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny, ale nie dłużej niż na 12 miesięcy, a dla osoby o której mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 4) na okres ważności decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko.”;. 

4. w § 4 ust. 1 uchyla się pkt 4; 

5. w § 5: 

a) uchyla się pkt 4 i 6, 

b) po pkt 5 średnik zastępuje się kropką; 

6. w § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) uiszczenie odpowiedniej do czasu postoju kwoty w parkomacie z wykorzystaniem obowiązujących 

w Polsce monet o nominałach od 10 gr do 5 zł lub kartą płatniczą. Wniesiona w tych formach kwota opłaty 

określa długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany 

czas postoju nie podlega zwrotowi;”;. 

7. uchyla się załącznik nr 2 do uchwały; 

§ 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 

października 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

Robert Sarna 
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