
Uchwała Nr 481/XLIV/10  

Rady Miasta Żory  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

i wysokości opłat z tego tytułu. 

 

Na podstawie przepisów: art. 13b ust. 2 – 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) RADA

MIASTA u c h w a l a : 

§ 1. Ustalić Strefę Płatnego Parkowania w obszarze objętym następującymi ulicami: Moniuszki, Bałdyka, 

Szeroka, Szeptyckiego, Garncarska, w której pobierane są opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych, z uwagi na występujący w tym obszarze deficyt miejsc postojowych i wynikające z tego faktu 

potrzeby organizacji ruchu podyktowane założeniami polityki transportowej w mieście, mające na celu zwiększenie 

rotacji parkujących pojazdów.  

§ 2. Użyte w uchwale określenie „postój krótkotrwały” oznacza jednorazowy w danym dniu postoju, postój 

pojazdu trwający nie dłużej niż 30 minut w wyznaczonym czasie, ustalonym na podstawie ważnego biletu pobranego 

nieodpłatnie z parkomatu.  

§ 3. 1. Ustalić wysokość stawek opłat dla parkingów: 

2. Ustalić stawkę opłaty zerowej: 

3. Ustalić roczną opłatę abonamentową w wysokości 30zł dla użytkowników drogi zamieszkałych w obszarze 

objętym strefą płatnego parkowania, niemających możliwości parkowania na nieruchomościach będących w ich 

posiadaniu  

4. Opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku od 900 do 1700 oraz w soboty od 900 do 

1300.  

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 4 będzie pobierana przez zarządcę dróg w drodze inkasa oraz 

za pomocą parkomatów. 

2. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 3 będzie pobierana na podstawie faktury, w formie bezgotówkowej 

przelewem lub w formie gotówkowej poprzez wpłatę na rachunek wskazany na fakturze.  

§ 5. 1. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie 

Płatnego Parkowania, określonej w § 1 niniejszej uchwały, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. 

2. Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje: 

3. Wzór „Karty Opłaty Dodatkowej” określi zarządca drogi.  

§ 6. Traci moc Uchwała nr 261/XXI/04 Rady Miasta Żory z dnia 03.06.2004 r. oraz Uchwała nr 428/XXXV/05 

Rady Miasta Żory z dnia 30.06.2005r.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

1) – 1,00 zł za pierwszą godzinę parkowania,

2) – 1,10 zł za drugą godzinę parkowania

3) – 1,20 zł za trzecią godzinę parkowania

4) – 1,00 zł za czwartą godzinę i następne godziny parkowania

1) dla użytkowników drogi za parkowanie na miejscach wyznaczonych dla oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie 

przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową; 

2) dla użytkowników drogi parkujących motocykl lub motorower;

3) dla użytkowników drogi parkujących pojazd z zamiarem krótkotrwałego postoju określonego w § 2.

1) w formie gotówkowej: 

a) poprzez nabycie Karty Opłaty Dodatkowej jako druku ścisłego zarachowania lub

b) w punktach kasowych Urzędu Miasta na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty,

2) w formie bezgotówkowej – przelewem na konto wskazane w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr Piotr Kosztyła 
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