
BR .0007.67.2015

2015-49691

UCHWAŁA NR 162/XI/2015
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu

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. 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Rada Miasta Rybnika
uchwala

§ 1. Ogłasza się jednolity tekst Uchwały Nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w 
sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w § 1 nastąpi w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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Załącznik do Uchwały Nr 162/XI/2015

Rady Miasta Rybnika

z dnia 18 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.

1) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (DZ. U. z 2011 r. nr 197, poz.1172 z zmianami) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
i wysokości opłat z tego tytułu ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 795) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych uchwałą Nr 707/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 423/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.

2) Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Id: 6ECBFAAA-1F3C-491E-9263-78EC32AE43D8. Podpisany Strona 1



Załącznik do Obwieszczenia

Rady Miasta Rybnika

z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 423/XXIX/2012

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat

z tego tytułu.

(tekst jednolity)

Na podstawie:

- art. 13b ust. 3 - 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 

poz. 115 tekst jednolity), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. 1) Ustala Strefę Płatnego Parkowania w obszarze objętym następującymi ulicami: Łony, Plac Wolności,
3-go Maja odc. od Placu Wolności do B.Chrobrego, B.Chrobrego odc. od 3-go Maja do Miejskiej, Miejska od

B. Chrobrego do Klasztornej, 3-go Maja od Klasztornej do B.Chrobrego, B.Chrobrego od 3-go Maja do 

Kościuszki, Saint Vallier, J.F.Białych od Saint Vallier do Powstańców Śl., Mikołowska od Powstańców Śl. do Na 

Górze,Wysoka od Powstańców Śl. do Kraszewskiego, Kraszewskiego, Reymonta od Młyńskiej do Jankowickiej 

oraz Plac Armii Krajowej od Jankowickiej do 3-go Maja w której pobierane są opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych z uwagi na występujący w tym obszarze znaczny deficyt miejsc 

postojowych i wynikające z tego faktu potrzeby organizacji ruchu podyktowane założeniami polityki transportowej 

w mieście mające na celu zwiększenie rotacji parkujących pojazdów.

2) Obszar Strefy Płatnego Parkowania obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala wysokość stawek opłat:

a) dla parkingów zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania:

- 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania,

- 2,20 zł za drugą godzinę parkowania,

- 2,50 zł za trzecią godzinę parkowania,

- 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

b) dla zastrzeżonych stanowisk postojowych (koperty) - 40,00 zł za 1 m2 za miesiąc.

2) Ustala stawkę opłaty zerowej:

a) za parkowanie na miejscach wyznaczonych dla oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do 

przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową,

b) dla motocykli i motorowerów,

c) za parkowanie pojazdów instytucji publicznych na miejscach zastrzeżonych dla potrzeb tych instytucji
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d) 1 za parkowanie samochodów elektrycznych i hybrydowych będących własnością lub w użytkowaniu 

mieszkańców Rybnika zaopatrzonych w „kartę pojazdu elektrycznego” wydawaną przez Dział Targowisk i 

Parkingów Rybnickich Służb Komunalnych.

3) Opłaty będą pobierane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 800 do 1800 oraz w soboty od 800 do 

1400.

§ 3. 1) Opłata będzie pobierana za pomocą parkomatów.

2) Dopuszcza się pobieranie opłaty przez inkasentów (parkingowych), legitymujących się upoważnieniem
zarządcy drogi.

§ 4. 1) Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie 

Płatnego Parkowania określonej w §1 niniejszej uchwały pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2) Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje:

a) w formie gotówkowej:

- w kasie Urzędu Miasta na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty ,

b) w formie bezgotówkowej:

- przelewem na konto wskazane w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2004 r. nr 3 poz. 60 z zmianami).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.

__________________________

1 Dodany przez § 2 pkt 2 ust. d  uchwały Nr 707/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie 

parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu ( Dz. Urz. Woj. 

Śląs. z 2014 r. poz.3291) która weszła w życie 26 czerwca 2014 r.
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Za��cznik Nr 1 do Uchwa�y Nr 

423/XXIX/2012 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan sytuacyjny 
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