
OBWIESZCZENIE NR 6/2020
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 1 stycznia 2020 r.

Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła  z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła  z dnia 29 czerwca 
2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości 
opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Sla z 2017 r. poz. 4255), z uwzględnieniem 
zmian:

1) wprowadzonych uchwałą Nr XII/190/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, 
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Sla z 2017 r. poz. 4255), która 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady  Miasta Wisła

Janusz Podżorski

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2020 r.

Poz. 896



Załącznik do obwieszczenia Nr 6/2020

Rady Miasta Wisła

z dnia 1 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXI/404/2017
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat 
dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

(tekst jednolity wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.)

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i ust. 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm. oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), po zaopiniowaniu zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) i po konsultacjach społecznych z mieszkańcami 
przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
(t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na wniosek Burmistrza strefę płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów 
samochodowych wzdłuż ul. 1 Maja na terenie Gminy Wisła zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania   
w wysokości:

1) 1,00 zł  - za parkowanie do 30 min.

2) 2,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania

2) 2,40 zł - za drugą godzinę parkowania

3) 2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania

4) 2,00 zł - za każdą kolejną godzinę parkowania

5) 0,00 zł - oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych

6) 0,00 zł - pojazdów osób niepełnosprawnych nieprowadzących działalności gospodarczej,

posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ważną kartę

parkingową wyłącznie w oznakowanych miejscach w strefie płatnego parkowania.

§ 2a. 1) Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2, w wysokości 200,00 zł.

§ 3. Określa się sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych zgodnie z załącznikiem 
nr 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

  

1) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/190/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę 
Nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Sla 
z 2019 r. poz. 8371)
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/404/2017

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 czerwca 2017

ZAKRES TERYTORIALNY STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA WZDŁUŻ UL. 1 MAJA 
W WIŚLE
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/404/2017

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 czerwca 2017

SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
W STRFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W WIŚLE 1) 

1. Ustalenie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty 
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat nastąpiło Uchwałą Nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła 
z dnia 29 czerwca 2017 r.

2. Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego pobierane są w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 19:00.

3. Opłaty za postój pojazdów samochodowych pobierane są w formie biletów parkingowych po uprzednim 
opłaceniu w parkometrze. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas parkowania, niezwłocznie po 
zaparkowaniu pojazdu.

4. Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (bilet parkingowy) należy umieścić za przednią szybą 
wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do ich treści 
i ważności.

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym 
w strefie płatnego parkowania, pobiera się opłatę dodatkową. Kontroler wystawia wezwanie do uiszczenia 
opłaty dodatkowej, które umieszcza na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką. Opłatę dodatkową należy 
wpłacić w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Wiśle.

6. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 4, podlega egzekucji w trybie 
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku 
wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju. Warunkiem 
zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w terminie do 7 dni od wystawienia 
zawiadomienia o opłacie dodatkowej, oryginału właściwego wydruku z parkometru.

8. Złożona reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku, gdy w chwili kontroli opłata za postój była 
uiszczona.

9. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania bez 
uiszczenia opłaty, można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej 
bezpośrednio do Burmistrza Miasta Wisła. Po upływie tego terminu reklamacja nie jest rozpatrywana. 
O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest 
pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

10. Nieuwzględnienie reklamacji lub wniesienie jej po terminie skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty 
dodatkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

1) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XII/190/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę 
Nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Sla 
z 2019 r. poz. 8371)
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