
 

 

UCHWAŁA NR XVII/185/20 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 0050.133.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 

2020 r., zarządzenia nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 marca 2020 r.  

oraz zarządzenie nr 0050.176.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się zarządzenie nr 0050.133.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami 
publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego, którego treść stanowi 

załącznik numer 1. 

2. Zatwierdza się zarządzenie nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 marca 2020 r. 
w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami 
publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem epidemii, którego treść stanowi załącznik numer 2. 

3. Zatwierdza się zarządzenie nr 0050.176.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami 

publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem epidemii, którego treść stanowi załącznik numer 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

Remigiusz Jankowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 3476



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/185/20 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

Zarządzenie Nr 0050.133.2020 

Burmistrza Miasta Cieszyna 

z dnia 16 marca 2020 r. 

 

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza 

drogami publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego 

  

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433). 

§ 1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2, czasowo odstępuje się od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami 

publicznymi oraz zasad postoju, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

  

  

Rozdzielnik: 

1 x OR – rejestr zarządzeń, 

1 x MZD 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3476



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/185/20 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

Zarządzenie Nr 0050.150.2020 

Burmistrza Miasta Cieszyna 

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza 

drogami publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem epidemii 

  

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) 

§ 1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2, czasowo odstępuje się od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami 

publicznymi oraz zasad postoju, w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

  

  

  

Rozdzielnik: 

1 x OR – rejestr zarządzeń, 

1 x MZD 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3476



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/185/20 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

Zarządzenie Nr 0050.176.2020 

Burmistrza Miasta Cieszyna 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach 

miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza 

drogami publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem epidemii 

  

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) 

§ 1. W związku ze stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, 

czasowo odstępuje się od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza 

drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 
2018 r.  w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz 

zasad postoju, w okresie od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

  

  

  

Rozdzielnik: 

1 x OR – rejestr zarządzeń, 

1 x MZD 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3476


		2020-04-30T14:19:58+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




