
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/438/16 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/242/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015 roku 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 4 ustawy z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 4 ust. 1, art. 8  

i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVIII/242/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie 

ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Wprowadza się opłatę zryczałtowaną w wysokości 275,00 zł za jeden miesiąc kalendarzowy z tytułu 

prawa wyłączności do zastrzeżonego stanowiska postojowego, wyznaczonego w SPP (tzw. koperta).”; 

2) w załączniku nr 3 do uchwały stanowiący Regulamin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP), 

§ 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14.  1 Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze mogą występować o uzyskanie abonamentu 

na czasowe korzystanie z wyznaczonego zastrzeżonego stanowiska postojowego, tzw. koperty 

na obszarze SPP. 

2. Warunkiem uzyskania abonamentu, o którym mowa w ust. 1 jest uzyskanie pozytywnej opinii 

MZDiM w sprawie lokalizacji koperty oraz jej fizyczne wyznaczenie na obszarze SPP. 

3. Prawo do korzystania z koperty, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się po uprzednim uiszczeniu 

opłaty w kwocie wynikającej z iloczynu zadeklarowanej przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy 

liczby miesięcy korzystania z koperty i opłaty zryczałtowanej określonej w § 6 ust. 1 uchwały, 

począwszy od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. 

4. Prawo do korzystania z koperty nabywa się na okres od 3 do 12 miesięcy. 

5. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest wydany przez MZDiM identyfikator zawierający numer 

koperty, jej lokalizację oraz okres na jaki została opłacona. 
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6. Zajęcie koperty przez pojazd nieuprawniony nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń 

w stosunku do MZDiM i operatora SPP.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Wężyk 
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