NESOD: 2019-60447		1/2
Przyg.: D-III/532



Or.0050.604.2019
(2019-60447)

ZARZĄDZENIE NR 604/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 16.10.2019 r.

w sprawie: ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika


Działając na podstawie:
art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)
art. 13b ust. 6 i 7 i 13f ust. 3 w związku  z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami)
oraz w wykonaniu postanowień uchwały nr 423/XXIX/2012 z 19 grudnia 2012 r. Rady Miasta Rybnika 
w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5858 ze zmianami)


zarządzam, co następuje
§ 1.

	W strefie Płatnego Parkowania ustalonej uchwałą nr 423/XXIX/2012  Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 r. wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na parkowanie:

	ul. 3-go Maja na odcinku od. Placu Wolności do ul. B. Chrobrego oraz na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Klasztornej,

ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 3-go Maja oraz na odcinku od ul. 
3-go Maja do ul. Miejskiej,
ul. Miejska na odcinku od ul. B. Chrobrego do Placu Kopernika oraz na odcinku od Placu Kopernika do Klasztornej obie strony,
ul. Staszica,
ul. Kraszewskiego,
ul. Wysoka,
ul. F. i J. Białych,
	ul. Saint Vallier,
	ul. Mikołowska na  odcinku od ul. Na Górze do ul. Wysokiej

Plac Wolności.
	W miejscach wyznaczonych na parkowanie opisanych w ust.1 wyznaczam:
	specjalnie oznakowane miejsca przeznaczone dla pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności (załącznik nr 3- wzór karty abonamentowej).
	Wyznaczam pracowników Straży Miejskiej oraz Rybnickich Służb Komunalnych do:
	kontroli przestrzegania „Regulaminu parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania” o którym mowa w ust. 4;
kontroli uiszczania opłat za parkowanie w miejscach wyznaczonych w ust. 
1 i 2 poprzez wręczanie wezwań do uiszczenia opłaty (w razie jej braku lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania) lub ich umieszczania za wycieraczką przedniej szyby pojazdu

	Treść „Regulaminu parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia


§ 2.

1.	Ustalam wzór wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów na drogach, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2.	Zobowiązuję Wydział Dróg do przygotowywania i wysyłania upomnienia w przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów na drogach, po ustaleniu właściciela lub użytkownika pojazdu, nie później niż po trzech miesiącach od daty wystawienia wezwania. W celu ustalenia właściciela pojazdu przygotowuje się wniosek 
o udostępnienie danych i informacji z systemu CEPiK. 
3.	Zobowiązuję Wydział Dróg do prowadzenia ewidencji wezwań do zapłaty i upomnień wystawionych w związku z nałożeniem opłaty dodatkowej, ustalania i wprowadzania do ewidencji danych personalnych użytkownika pojazdu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL), a w razie powstania zaległości bieżącego przekazywania do Wydziału Księgowości kopii kompletnej dokumentacji w celu wystawienia tytułu wykonawczego.
4.	Zobowiązuję Wydział Dróg do rozpatrywania wniosków użytkowników pojazdów, którzy zostali obciążeni opłatą dodatkową, oraz do udzielania tym użytkownikom pojazdów wyjaśnień.
5.	Zobowiązuję Wydział Księgowości do wystawiania tytułów wykonawczych na podstawie dostarczonych przez Wydział Dróg kopii dokumentów.

§ 3.

	Zobowiązuję Wydział Dróg do dostarczania raz w miesiącu do Wydziału Księgowości protokołu zbiorczego określającego wysokość uzyskanych kwot z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na parkingach wskazanych w § 1 Zarządzenia.

Wydział Księgowości dokonuje przypisu należności w oparciu o protokół zbiorczy, o którym mowa w ust.1, oraz rozlicza dokonywane wpłaty.
Ustalam treść Regulaminu w sprawie sposobu postępowania z wpłatami za parkowanie na drogach publicznych, który stanowi załącznik nr  4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1.  Bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń inkasująco-rejestrujących znajdujących się 
w obszarze strefy płatnego parkowania wymienionych w § 1 powierzam  Rybnickim Służbom Komunalnym.
2.	Regulamin bieżącego utrzymania sprawności technicznej urządzeń inkasująco-rejestrujących stanowi załącznik nr 5  do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika nr 604/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. 
w sprawie ustalania zasad korzystania, pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

