
 

 

UCHWAŁA NR XVI/167/15 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 12 października 2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art. 13 ust.1 pkt 1art. 13b ust.1 –5, art.13 f ust. 2, art.40a 

ust. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.460  

z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się co następuje: 

§ 1. I. Treść Uchwały nr XXIV/252/04 z dnia 05 kwietnia 2004r. ulega zmianie w następujący sposób: 

w § 1 ust. 2 tiret 2 otrzymuje brzmienie: 

– na parkingu znajdującym się w rejonie wylotu ulicy Dworcowej do Placu Dworcowego, 

w § 1 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: 

3. Zarządcą SPPN jest Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. 

II. Treść Załącznika nr 1 ulega zmianie w następujący sposób: 

w pkt. 2 dodaje się tiret 3 o brzmieniu: 

- wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu Śląskiej Karty Usług 

Publicznych (zwaną ŚKUP) lub przy użyciu gotówki z jednoznacznie określonym czasem postoju. 

pkt. 11 otrzymuje brzmienie: 

11. Kontrolę nad prawidłowością uiszczania opłat za parkowanie pojazdów w „SPPN” sprawują 

pracownicy MZDiII. 

  dodaje się pkt. 12 o brzmieniu: 

12. Uszkodzenie lub brak najbliższego urządzenia parkingowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia 

opłaty parkingowej. W takim przypadku należy uiścić opłatę parkingową w najbliższym sprawnym urządzeniu 

lub przy użyciu pozostałych form wskazanych w pkt. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 5208



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2015 roku. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr Marian Czochara 
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