
 

 

UCHWAŁA NR XLII/375/13 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 

2009 roku, w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, 

co następuje:  

§ 1. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 

27 maja 2009 roku:  

1. W § 2 dodaje się punkt 11 o następującej treści: 11) karta „N+” – dokument potwierdzający wniesienie 

opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej.  

2. Paragraf 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty 

abonamentowej lub karty „N+”,  

3. Paragraf 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Karty abonamentowe, karty „N+” i identyfikatory można 

wykupić wyłącznie w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

4. W § 10 dodaje się ust. 3, 4 i 5 o następującej treści: 3. Karty „N+” potwierdzające wniesienie opłaty 

określonej w ust. 1 wydaje się na okres 1 roku, jednak nie dłuższy niż okres obowiązywania orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 4. Uprawnienie do wykupienia karty „N+”, po wniesieniu opłaty 

abonamentowej, posiadają: 1) osoby legitymujące się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia 

niepełnosprawności będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej 

czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – 

pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. 2) osoby, których niepełnosprawność 

potwierdzona w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne trudności 

w samodzielnym poruszaniu się, będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie 

odpłatnej czynności cywilno- prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są 

stroną – pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, 3) rodzice i opiekunowie 

prawni osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 7987



art.4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz.776 z późn. zm.), będący właścicielami, współwłaścicielami lub 

użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno- prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie 

aktu notarialnego, której są stroną – pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, 5. 

Kartę „N+” wydaje się osobom, wymienionym w ust. 4 dla pojazdu przewożącego lub kierowanego przez 

osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej. Przy składaniu wniosku o wydanie karty „N+” 

należy przedstawić: - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy, - prawo 

jazdy składającego wniosek, - dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiona będzie karta „N+”, - 

w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego odpłatną 

umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia w formie aktu notarialnego dotyczącą pojazdu, na który ma być 

wydana karta „N+”, zawartą przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty. Pojazd, mający 

przewozić osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, może stanowić własność, małżonka, 

opiekunów wstępnych, zstępnych albo rodzeństwa osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna prawnego osoby 

niepełnosprawnej, - kartę parkingową wydaną przez uprawniony organ, - orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych (kod niepełnosprawności R 

lub N).  

5. Paragraf 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące 

najemcami lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ulicach objętych SPP nabywają uprawnienia, o których 

mowa w ust. 1, po upływie 3 miesięcy od chwili pierwszego zameldowania.  

6. Paragraf 16 otrzymuje brzmienie: Wykupienie karty abonamentowej, karty „N+” lub identyfikatora 

i umieszczenie ich wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 15, upoważnia do parkowania bez 

wniesienia opłaty jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wyznaczonym 

miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy 

do roszczeń wobec Miasta Wodzisławia Śląskiego w przypadku braku miejsc parkingowych. 

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 

2009 roku otrzymuje brzmienie: WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA  
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§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 

2009 roku otrzymuje brzmienie:  

DROGI PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH 

TWORZY SIĘ STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA 

Strefa Płatnego Parkowania, obejmuje obszar ograniczony: ulicami: Wałową, Sądową, Kościelną, Św. 

Jana, Piłsudskiego, plac Gladbeck, Kubsza, Zamkową, Słowackiego wraz z obszarem wewnątrz tych ulic - 

i dzieli się na dwie podstrefy:  

1) podstrefa A-czerwona, której obszar obejmuje ulice: Sądową, Minorytów, Ks. Konstancji (od 

skrzyżowania z ul. Wałową do Rynku), Powstańców, Średnią, Krótką, Targową (od skrzyżowania z ul. 

Zamkową do Rynku), Zgody (od skrzyżowania z ul. Zamkową do Rynku), Piłsudskiego (od skrzyżowania 

z ul. Św. Jana do Rynku), Apteczną, Opolskiego, Styczyńskiego z obszarem wewnątrz tych ulic.  

2) podstrefa B-zielona, której obszar jest zawarty w granicach Strefy Płatnego Parkowania, 

z wyłączeniem obszaru podstref A. 

§ 4. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego  

 

 

 Jan Grabowiecki 
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