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UCHWAŁA NR LII/595/10

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie Gminy Pszczyna. 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, 

art. 13b ust. 3 - ust. 5, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz.115, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz pobierania opłat za 

parkowanie na terenie Gminy Pszczyna zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.1. W strefie określonej w § 1 ust. 1 opłaty za parkowanie uiszcza się: w parkomatach, 

w drodze inkasa, w drodze abonamentów lub z wykorzystaniem telefonu komórkowego.”.

§ 2. Zmienia się § 4 Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„4.1. Opłaty jednorazowe za czas postoju uiszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu 

w SPP, za cały przewidywany czas postoju w parkomacie, w drodze inkasa lub przy użyciu 

telefonu komórkowego. 

2. Do opłacania czasu postojów długoterminowych służą abonamenty. 

3. Dokumenty uprawniające do parkowania powinny być wyłożone wewnątrz pojazdu za 

przednią szybą, w sposób widoczny, umożliwiający stwierdzenie ich ważności. 

4. Uiszczenie opłaty jednorazowej przy użyciu telefonu komórkowego weryfikuje się poprzez 

numer rejestracyjny pojazdu podany w trakcie wnoszenia opłaty.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Edyta Głombek


