
 

 

UCHWAŁA NR XXX/596/2020 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie zawieszenia 

funkcjonowania na terenie Miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją 

kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Nr VIII/733/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie zawieszenia funkcjonowania na terenie Miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania w związku 

z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19 wydanego na podstawie 

art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 1711
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r.  

Nr 506 z późn. zm.), do kompetencji rady gminy należy uchwalanie aktów prawa miejscowego. 

Ustawodawca wskazuje na wyjątek od powyższej zasady w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdyż 

wtedy przepisy porządkowe może wydad Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Zarządzenie 

podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia 

bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do 

zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy 

obowiązującej. 

 

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności zagrożenia epidemicznego z uwagi na sytuację 

niecierpiącą zwłoki w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeo chorób zakaźnych u ludzi oraz mając na 

uwadze opublikowanie w dniu 13 marca 2020 r. Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 

433), które przewiduje, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

zasadnym jest zaprzestanie pobierania opłat i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania na okres do 

odwołania. Wobec powyższego, w sytuacji realnego podejmowania starao o stworzenie warunków 

minimalizujących możliwości rozprzestrzeniania się na terenie miasta Rzeszowa wirusa COVID-19 

oraz kierując się potrzebą zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w tej sytuacji kryzysowej, 

uważa się za niezbędne zawieszenie funkcjonowania na terenie Miasta Rzeszowa strefy płatnego 

parkowania oraz związany z tym obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie w związku z sytuacją 

kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19. 

 

Przepisy powszechnie obowiązujące nie regulują w sytuacji kryzysowej spowodowanej chorobą 

zakaźną zawieszenia funkcjonowania strefy płatnego parkowania. W związku z powyższym konieczne 

stało się wprowadzenie w/w ograniczenia w drodze zarządzenia porządkowego, a następnie jego 

zatwierdzenie przez Radę Miasta Rzeszowa. 
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