
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/503/2022 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 29 grudnia 2022 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 (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 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), nr XIX/149/2016 

z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 1783) oraz nr XX/205/2020 z dnia 2 lipca 

2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2020 r. poz. 4332) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00zł za godzinę postoju, z tym, że: 

a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju w wysokości 1,00 zł, 

b) za drugie 30 minut postoju w wysokości 1,00 zł;”. 

2. § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

z zastrzeżeniem, że na jeden lokal mieszkalny przysługują maksymalnie trzy abonamenty, 

a jednemu mieszkańcowi wydawany jest tylko jeden abonament wyłącznie na jeden pojazd 

samochodowy; abonament obowiązuje na obszarze całej strefy płatnego parkowania; 
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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 na obszarze całej strefy płatnego parkowania;”. 

3. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Wprowadza się opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania w wysokości: 

1) za abonament typu M 10 zł za jeden miesiąc; 

2) za abonament typu P: 40 zł za jeden miesiąc; 

3) za abonament typu O: 80 zł za jeden miesiąc; 

4) za abonament typu O: 200 zł za trzy miesiące. 

2. Wprowadza się opłatę manipulacyjną za wydanie dokumentu abonamentu z naniesionymi 

zmianami danych lub wydanie duplikatu dokumentu abonamentu w wysokości 10,00 zł.”. 

4. § 9 ust. 1 i 1a otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie 

płatnego parkowania w wysokości: 

a) 50 zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona do pięciu dni od dnia wystawienia 

zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu 

samochodowego w strefie płatnego parkowania, 

b) 100 zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona po upływie pięciu dni od dnia 

wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu 

samochodowego w strefie płatnego parkowania. 

1a. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie 

płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu 

opłaconego telefonem komórkowym w wysokości: 

a) 30 zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona do pięciu dni od dnia wystawienia 

zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty po upływie opłaconego czasu 

postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania, 

b) 60 zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona po upływie pięciu dni od dnia 

wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty po upływie 

opłaconego czasu postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania.”. 

§ 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: 

Aleksander Chrzanowski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 219


		2023-01-11T10:19:39+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




