UCHWAŁA NR XVI/121/2015
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 21 grudnia 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 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 (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515 j. t.) 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 2015r., poz. 460 ze zm.) – 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 NKN.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), oraz nr V/28/2015 z dnia
27 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2015 r., poz. 1106), wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje punkty 21-26 w brzmieniu:
„21) ul. Młynarska;
22) plac parkingowy przy ul. Młynarskiej;
23) ul. Pocztowa – plac parkingowy;
24) plac Książąt Śląskich;
25) plac parkingowy przy ul. Zamkowej – Sejmowej;
26) ul. Rynek.”
2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Obszar objęty strefą płatnego parkowania obejmujący ulice wymienione w ust. 1 punkty od 1) do 17)
oraz od 21) do 26) zwany obszarem „Centrum” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”;
3) w §2 w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00”.
4) w §4 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje punkt 6 w brzmieniu:
"6) innych umów cywilnoprawnych.";
5) § 8 skreśla się;
6) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzór zawiadomienia o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego
parkowania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;
7) w § 9 dopisuje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Wzór zawiadomienia o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego
parkowania, o którym mowa w ust. 1a stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.”;
8) §10 otrzymuje brzmienie:
„§10. Burmistrz Miasta Oleśnicy określi wzory oraz zasady nabywania i zwrotu abonamentów
i identyfikatorów.”
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9) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszej Uchwały,
10) załącznik nr 3, o którym mowa w § 9 ust. 5 Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszej Uchwały,
11) załącznik nr 4, o którym mowa w § 9 ust. 6 Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do
niniejszej 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 1 lutego 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy
Wiesław Piechówka
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/121/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

Obszar „Centrum” Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr
XVI/121/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia21 grudnia 2015r.

Sekcja Dróg Miejskich
w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31c
56-400 Oleśnica
ZAWIADOMIENIE NR...............
o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego
w strefie płatnego parkowania
Panie/ Pani Kierowco
W trakcie kontroli przeprowadzonej z upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnicy stwierdzono,
że nie została uiszczona opłata za postój na drodze publicznej w Oleśnicy w strefie płatnego
parkowania pojazdu samochodowego:
Nr zawiadomienia: ………………………………
Data kontroli: …………………………………… Godzina kontroli: …………………………
Nr rej. rejestracyjny.......................................................
Marka..............................................................................
Kraj: ……………………………………………..
Miejsce postoju …. .....................................................
Nr kontrolera: ..............................................................
Podpis kontrolera: ……………………………..
Opłatę dodatkową należy wpłacić na rzecz Sekcji Dróg Miejskich w wysokości i w sposób
opisany poniżej:
1. Opłatę za postój pojazdu samochodowego na drodze publicznej w Oleśnicy w strefie
płatnego parkowania należy wnieść bez wezwania na podstawie uchwały nr VI/39/2011 Rady
Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. określającej jej wysokość i sposób pobierania;
2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu bez uiszczenia opłaty pobiera się opłatę
dodatkową w wysokości 50 zł;
3. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, czynnej w godzinach od
8:00 do 15:45 lub przelewem na konto 93 9584 0008 2001 0012 8980 0001 (podając w tytule
numer zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu);
4. Opłata nie uiszczona w terminie 14 dni od daty stwierdzenia faktu postoju bez opłaty,
dochodzona będzie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
5. Skargi i wnioski należy kierować do Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy pisemnie na adres
znajdujący się w nagłówku.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu …………………..
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XVI/121/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia21 grudnia 2015r.

Sekcja Dróg Miejskich
w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31c
56-400 Oleśnica
ZAWIADOMIENIE NR...............
o pobraniu opłaty dodatkowej 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
Panie/ Pani Kierowco
W trakcie kontroli przeprowadzonej z upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnicy stwierdzono
postój po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu
opłaconego telefonem komórkowym:
Nr zawiadomienia: ………………………………
Data kontroli: …………………………………… Godzina kontroli: ………………………
Nr rej. rejestracyjny........................................................
Marka...............................................................................
Kraj: ………………………………………….…..
Miejsce postoju …. .......................................................
Nr kontrolera: ................................................................
Podpis kontrolera: ……………………………..
Opłatę dodatkową należy wpłacić na rzecz Sekcji Dróg Miejskich w wysokości i w sposób
opisany poniżej:
1. Opłatę za postój pojazdu samochodowego na drodze publicznej w Oleśnicy w strefie
płatnego parkowania należy wnieść bez wezwania na podstawie uchwały nr VI/39/2011 Rady
Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. określającej jej wysokość i sposób pobierania;
2. W przypadku stwierdzenia postoju po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru
lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym pobiera się opłatę dodatkową w
wysokości 30 zł;
3. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, czynnej w godzinach
od 8:00 do 15:45 lub przelewem na konto 93 9584 0008 2001 0012 8980 0001 (podając w tytule
przelewu numer zawiadomienia i numer rejestracyjny);
4. Opłata nie uiszczona w terminie 14 dni od daty stwierdzenia faktu postoju bez opłaty,
dochodzona będzie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
5. Skargi i wnioski należy kierować do Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy pisemnie na adres
znajdujący się w nagłówku.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu …………………..
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej do wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania zmian w zakresie
zaliczenia placów parkingowych w obszarze strefy płatnego parkowania do dróg publicznych (gminnych) a także
zadośćuczynienie wnioskom mieszkańców części budynków przyległych do obszaru strefy płatnego parkowania
w sprawie nadania im prawa nabywania abonamentów.
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