
 

 

UCHWAŁA NR V/50/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

na obszarze miasta Bielska-Białej 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

§ 1. W Uchwale nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze 

miasta Bielska-Białej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. Opłaty, o których mowa w § 5 pobiera się za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, w miejscach przeznaczonych na postój, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.”; 

2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 5. Ustalić następujące stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania: 

- za pierwszą godzinę postoju 2,00 zł z tym, że za 30 minut postoju 1,00 zł (opłata minimalna), 

- za drugą godzinę postoju 2,30 zł, 

- za trzecią godzinę postoju 2,50 zł, 

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

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

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 marca 2019 r.

Poz. 1993



2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 
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