
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.695.2019.MZD
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej 
zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr X/192/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie 
z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg 
publicznych, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)

postanawiam

§ 1. Ustalić opłaty za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej 
zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych, przy następujących ulicach i placach:

a) parking na pl. Ratuszowym (działki nr 357/8, 357/9 obręb Biała Miasto):

- za pierwszą godzinę postoju - 2,00 zł, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

- za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju - 1,00 zł,

- za drugie rozpoczęte 30 minut postoju - 1,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

b) parking przy ul. Romana Dmowskiego (działki nr 330/34, 357/5, 329/7, 864/1 obręb Biała Miasto):

- za pierwszą godzinę postoju - 2,00 zł, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

- za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju - 1,00 zł,

- za drugie rozpoczęte 30 minut postoju - 1,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

c) parking przy ul. Komorowickiej 23 (działka nr 136/9 obręb Biała Miasto):

- za pierwszą godzinę postoju - 2,00 zł, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

- za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju - 1,00 zł,

- za drugie rozpoczęte 30 minut postoju - 1,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

d) parking przy ul. Warszawskiej (obok Dworca PKP działka nr 19/13 obręb Dolne Przedmieście)

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 6601



- za pierwszą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

e) parking przy ul. Żywieckiej (plac wraz z łącznikiem ul. 11 listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego działki 
nr 4557/1, 6036/2 obręb Lipnik):

- za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł,

- za czwartą rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł,

- za piątą rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

f) parking przy skrzyżowaniu ul. Juliusza Słowackiego i ul. Henryka Sienkiewicza (działki nr 129/13, 897/4 
obręb Górne Przedmieście):

- za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł,

- za czwartą rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł,

- za piątą rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

g) parking przy skrzyżowaniu ul. Jana Ignacego Paderewskiego i ul. Legionów (działka nr 916/3 obręb Biała 
Miasto):

- za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł,

- za czwartą rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 3,00 zł.

h) parking przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (działki nr 227/53, 6886/1 obręb Lipnik):

- za czwartą rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

§ 2. Za korzystanie z parkingów wskazanych w § 1 ustalić następujące opłaty abonamentowe:

- roczna opłata abonamentowa za korzystanie z parkingu na podstawie „karty mieszkańca” w wysokości 
100,00 zł,

- miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z parkingu na podstawie „karty parkingowej” dla 
przedsiębiorcy w wysokości 140,00 zł.

§ 3. Na parkingach, na których zainstalowany jest elektroniczny system poboru opłat, zwany dalej 
„systemem parkingowym” ustalić następujące opłaty:

- za wygenerowanie przez system parkingowy biletu umożliwiającego wyjazd z parkingu w przypadku utraty 
biletu wjazdowego w wysokości 50 zł,

- za powtórne wydanie karty chipowej działającej w ramach systemu parkingowego w wysokości 20,00 zł.

§ 4. Od opłat za korzystanie z parkingów zwolnieni są:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6601



- kierowcy pojazdów podczas wykonywania obowiązków służbowych pogotowia ratunkowego, straży 
pożarnej, policji, straży miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służba Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Służby Celnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pogotowia gazowego, pogotowia 
energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno - kanalizacyjnego, służb oczyszczania miasta,

- kierowcy pojazdów zarządu dróg podczas wykonywania obowiązków służbowych,

- kierowcy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

- kierowcy pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

- kierowcy autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły,

- osoby posiadające bezpłatną kartę parkingową wydaną za zgodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej,

- osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę 
parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych, wyznaczonych znakami 
D-18a wraz z tabliczką T-29,

- kierowcy pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 
niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które 
posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych, wyznaczonych znakami D-18a wraz 
z tabliczką T-29,

- interesanci Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za pierwsze 30 minut postoju pojazdu na parkingu 
wskazanym w § 1lit. a,

- kierowcy pojazdów parkujący na parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego przez pierwsze 3 godziny 
postoju,

- osoby przywożące i odbierające dzieci uczęszczające do przedszkola nr 12 w Bielsku-Białej do 15 minut 
postoju pojazdu na parkingu wskazanym w § 1 lit. f.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 1 pobiera się za korzystanie z parkingów w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2019 roku.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Przemysław Kamiński
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