
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/386/16 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej 

i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych  

na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej  

oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 

Na podstawie art. 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 1336, 1830, 1890 i 2281) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na względzie istniejące potrzeby należytej organizacji ruchu drogowego w mieście Nysa  

w związku ze znacznym deficytem miejsc postojowych oraz w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów 

samochodowych ustala się strefę płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych kategorii 

gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, zwaną dalej „strefą płatnego parkowania”, w granicach 

określonych w załączniku do uchwały. 

§ 2.1. Ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,  

w wyznaczonym miejscu, w dni robocze określone w § 3 w wysokości: 

1) do 15 minut postoju - bez opłat; 

2) do pół godziny postoju - 1,00 zł; 

3) za pierwszą godzinę postoju - 1,50 zł; 

4) za drugą godzinę postoju - 1,80 zł; 

5) za trzecia godzinę postoju - 2,10 zł; 

6) za czwartą i kolejne godziny postoju - 1,50 zł. 

2. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. 1 za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym 

minimalna opłata wynosi 1,00 zł. 

§ 3. Ustala się czas obowiązywania opłat w strefie płatnego parkowania dla obszarów określonych  

w załączniku do uchwały: 

1) Obszar A: poniedziałek - piątek  8.00-18.00; 

2) Obszar B: 

a) poniedziałek, środa, czwartek  8.00-18.00, 

b) wtorek, piątek    6.00-18.00. 
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§ 4. Wprowadza się opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania w wysokości: 

1) abonament okresowy jednotygodniowy  - 25,00 zł; 

2) abonament okresowy dwutygodniowy  - 40,00 zł; 

3) abonament okresowy miesięczny   - 65,00 zł; 

4) abonament okresowy półroczny   - 325,00 zł; 

5) abonament okresowy roczny   - 650,00 zł; 

6) abonament za całodobowy postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą: 

a) abonament okresowy półroczny   - 450,00 zł, 

b) abonament okresowy roczny   - 900,00 zł. 

§ 5. Wprowadza się opłatę abonamentową specjalną w wysokości 25,00 zł miesięcznie dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania oraz pracowników instytucji i obiektów handlowych 

usytuowanych w obrębie ulic objętych strefą płatnego parkowania, zgodnie z wykazem określonym w załączniku 

do uchwały. 

§ 6.1. Wprowadza się zerowe stawki opłat, które przysługują następującym użytkownikom dróg: 

1) mieszkańcom danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy 

samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej 

wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej po przedstawieniu dowodu 

rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkanie 

w strefie płatnego parkowania na ulicy, o której mowa wyżej; 

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym „kartę parkingową” wydawaną w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa; 

3) kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą 

miasta podczas wykonywania czynności służbowych; pojazdy ww. służb winny być oznakowane zgodnie  

z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”; 

4) Straży Miejskiej dla oznakowanych pojazdów służbowych; 

5) opiekunom mieszkańców niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zamieszkujących dany rejon strefy 

płatnego parkowania, korzystającym w tym celu z samochodu, na podstawie „winiety opiekuna” wydawanej 

po przedstawieniu stosownego zaświadczenia; 

6) instytucjom prowadzącym działalność charytatywną i opiekuńczą, na podstawie winiety parkingowej 

wydawanej w oparciu o statut potwierdzający prowadzenie działalności w ww. zakresie; 

7) pielęgniarkom środowiskowym, na podstawie winiety parkingowej wydanej po przedstawieniu stosownego 

zaświadczenia; 

8) rodzicom i wskazanym przez nich opiekunom dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym klas 

I-III, na postój na ulicach bezpośrednio przylegających do żłobka, przedszkola lub szkoły, na potrzeby 

przywozu dzieci i ich odbioru, na czas nie dłuższy niż pół godziny, na podstawie „winiety szkolnej” 

wydawanej po przedstawieniu wniosku potwierdzonego przez placówkę oświatową lub wychowawczą; 

9) kierującym motocyklami. 

2. Winiety parkingowe z zerową stawką opłat dla użytkowników wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 5-7 wydaje 

się na okres nie dłuższy niż 1 rok, a winiety, o których mowa w ust. 1 pkt 8 - na okres danego roku przedszkolnego  

i szkolnego. 

3. Winiety określone w ust. 1 pkt 1 i 5-8 wydawane są na wniosek składany do Burmistrza Nysy  

- w odniesieniu do dróg gminnych oraz do Starosty Nyskiego - w odniesieniu do dróg powiatowych. 
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§ 7. Ustala się następujący sposób pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania: 

1) poprzez sprzedaż biletów w samoobsługowych automatach parkingowych, na których przy rozpoczęciu 

parkowania zostanie jednoznacznie określony czas parkowania, przy czym w przypadku stwierdzenia 

awarii automatu parkingowego, korzystający z pojazdu jest obowiązany do uiszczenia opłaty w najbliżej 

zlokalizowanym czynnym automacie parkingowym; 

2) poprzez sprzedaż abonamentu okresowego i abonamentu za postój na wydzielonym stanowisku 

postojowym, zastrzeżonym kopertą, o których mowa w § 4, oraz abonamentu miesięcznego specjalnego,  

o którym mowa w § 5, z wniesieniem opłaty przy wydaniu abonamentu; 

3) poprzez przyjęcie zbiorczej należności od operatora telefonii komórkowej. 

§ 8.1. Opłatę za każdorazowy postój w strefie płatnego parkowania uiszcza się z góry i należy ją wnieść 

bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 minut, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego. 

2. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój, tj. bilet parkingowy, abonament, o którym mowa w § 4 

i § 5, oraz identyfikator PK (Płać Komórką), kierujący pojazdem winien umieścić za przednią szybą pojazdu  

w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu, 

z tym że identyfikator PK należy umieścić przy prawej dolnej krawędzi przedniej szyby pojazdu. 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także winiet parkingowych z zerową stawką opłat oraz kart parkingowych, 

o których mowa w § 6 ust. 1. 

4. Wykupiony bilet parkingowy upoważnia do jego użycia w całej strefie płatnego parkowania w ramach 

opłaconego limitu czasu. 

5. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania 

lub nie umieszczenia winiety parkingowej lub karty parkingowej w sposób określony w ust. 2 i 3, jak również 

w razie stwierdzenia postoju pojazdu po upływie czasu określonego na wydruku z automatu parkingowego lub 

po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym, kontroler strefy płatnego parkowania wystawia 

zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej 

szybie pojazdu, za wycieraczką. 

§ 9.1. Ustala się opłatę dodatkową za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego 

parkowania w wysokości 50,00 złotych. 

2. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 złotych w przypadku, gdy opłata ta została uiszczona 

w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 8 ust. 5. 

§ 10.1. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wystawienia zawiadomienia, o którym 

mowa w § 8 ust. 5, w sposób określony w tym zawiadomieniu. 

2. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność zawiadomienia, o którym mowa w § 8 ust. 5, 

może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Reklamację wnosi się  

do Burmistrza Nysy w odniesieniu do postoju pojazdu na drogach gminnych strefy płatnego parkowania lub 

Starosty Nyskiego w odniesieniu do postoju pojazdu na drogach powiatowych strefy płatnego parkowania.  

W przypadku, gdy w postępowaniu wyjaśniającym reklamacja zostanie uznana za zasadną, zawiadomienie nie 

rodzi skutków prawnych. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji odwołujący się zostaje zawiadomiony pisemnie. 

4. Nieuwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 

14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Określony w ust. 2 - 4 tryb reklamacji stosuje się odpowiednio w sytuacjach, w których zawiadomienie 

zostało wystawione zasadnie, jednakże właściciel lub kierujący pojazdem wykaże, iż nie uiszczenie należnej 

opłaty za postój w strefie płatnego parkowania nastąpiło z powodu okoliczności powodujących, iż mimo 

zachowania należytej staranności, z przyczyn niezawinionych i niezależnych od niego, nie był w stanie tej opłaty 

uiścić. 
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§ 11. Traci moc uchwała nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, 

wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 111, poz. 2333, ze zm.). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 2346



Załącznik  

do uchwały nr XXVI/386/16 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 28 października 2016 r. 

 

Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego dla pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych gminnych i powiatowych na terenie miasta Nysa 

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych  

i powiatowych na terenie miasta Nysa obejmuje obszary charakteryzujące się znacznym deficytem miejsc 

postojowych ograniczone ulicami: 

Obszar A (tj. obszar Śródmieścia): 

drogi gminne: Armii Krajowej (od ul. Krzywoustego do ul. Wolności), W. Pola, Forteczna wraz z przyległą 

drogą nr 109129O (od ul. Parkowej do ul. Fortecznej przy budynkach ul. Piastowskiej nr od 21 do nr 31), 

Siemiradzkiego, Kowalska, Królowej Jadwigi, Matejki, Wrocławska, Rynek, Celna, Bielawska, Bracka,  

Św. Piotra, Kolberga, Teatralna, Rynek Garncarski, Kupiecka, Pl. Ludingchausen, Pl. Kościelny, Biskupa Jarosława, 

Kądziołki, Tkacka, Grodzka, Rynek Solny, Sobieskiego, Kramarska, K. Miarki, Grzybowa, Wyzwolenia, 

Ligonia, Batalionów Chłopskich (od ul. Ligonia do ul. Mostowej), Chodowieckiego, Kolejowa (od ul. Wolności 

do ul. Parkowej), Wolności, Parkowa, Wałowa, Wita Stwosza, Zjednoczenia (od ul. E. Gierczak do ul. Mariackiej), 

Partyzantów wraz z przyległymi parkingami; 

drogi powiatowe: Piastowska (od ul. Krzywoustego do ul. Parkowej), Bohaterów Warszawy (od ul. Krzywoustego 

do ul. Wita Stwosza), Szopena wraz z przyległymi parkingami. 

Obszar B (tj. obszar w obrębie Targowiska Miejskiego) 

drogi gminne: Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul. Łukasińskiego), Łukasińskiego, Orkana, Sucharskiego,  

22 Stycznia wraz z przyległymi parkingami; 

drogi powiatowe: Kraszewskiego, Prudnicka (od ul. Moniuszki do ul. Mariackiej) wraz z przyległymi parkingami. 
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