
 

 

UCHWAŁA NR ^X/194/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

Rada Miejska 

p o s t a n a w i a 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi dokonuje 

się następujących zmian: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Parkingi są niestrzeżone”. 

2) w § 2 skreśla się ust. 6. 

3) skreśla się § 3. 

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. „Kartę mieszkańca” Wydaje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg na czas 

określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Odmowa wydania karty następuje na piśmie”. 

5) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. „Karta mieszkańca” jest wydawana po uiszczeniu rocznej opłaty”. 

6) § 4 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej”. 

7) skreśla się § 6. 

8) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. 1. Osoby, o których mowa w § 4 i § 5 są uprawnione do postoju pojazdu 

w ramach dostępnych, wolnych miejsc postojowych. Wymienione wyżej uprawnienia nie gwarantują 

miejsca postojowego. 

2. Posiadacze „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy oraz karty parkingowej dla 

osoby niepełnosprawnej zobowiązani są do ich umieszczania w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu 

samochodowego, w sposób umożliwiający weryfikację ich ważności. 

3. Zabrania się udostępniania „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy osobom trzecim 

celem użycia niezgodnego z przeznaczeniem określonym w niniejszej uchwale. 

4. Wzory „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy określa Prezydent Miasta Bielska-

Białej”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5942



§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2019 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 
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