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Or.0050.79.2019
(2019-13220)

ZARZĄDZENIE 79/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich  niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów.

Działając na podstawie:
art. 30, ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zmianami),
w wykonaniu: 
uchwały Nr 109/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie  upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich,

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się Rybnickie Służby Komunalne na obszarze miasta Rybnika do poboru oraz kontroli uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych na płatnych miejscach postojowych będących własnością komunalną miasta Rybnika, niestanowiących dróg publicznych.

§ 2.
Wprowadza się następujące oznakowanie oraz nazwy płatnych miejsc postojowych zwanych dalej „parkingami”:
1) parkingi ogólnodostępne:
	parking nr 1 przy ul. Gen. Hallera,
	parking nr 2 przy ul. 3 Maja,
	parking nr 3 przy ul. M. Skłodowskiej- Curie,
	parking nr 4 przy ul. Ks. Brudnioka,
	parking nr 5 przy ul. W. Reymonta,
	parking nr 6 przy ul. Młyńskiej – Targowisko,
	parking nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich,
	parking nr 8 przy ul. T. Kościuszki,
	parking nr 9 przy ul. J. Kotucza,
	parking nr 10 przy ul. Jankowickiej,
	parking nr 11 przy ul. Młyńskiej – Klasztornej,
	parking nr 12 przy ul. Młyńskiej – Sąd (obok Sądu Rejonowego),
	parking nr 13 przy ul. Rzecznej,
	parking nr 14 przy ul. Wysokiej.

2) parkingi tylko dla posiadaczy abonamentów i zwolnionych z opłat za postój:
	parking przy ul. Sławików,
	parking  przy ul. Szafranka,
	parking przy ul. Młyńskiej – Cech.


§ 3.
Na parkingach ogólnodostępnych ustala się godziny płatnego postoju: 
	Parkingi: nr 1, nr 11 i nr 13 – od poniedziałku do piątku w godz. 700–1800, w soboty 
w godz. 700–1400,
	Parkingi od nr 2 do nr 5, od nr 7 do nr 9 oraz nr 14 – od poniedziałku do piątku 
w godz. 800–1800, w soboty w godz. 800 –1400,
	Parkingi nr 6, nr 10 i nr 12 – od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500, w soboty 
w godz. 700 –1400.


§ 4.
Ustala się bezpłatne parkowanie:
	Przez pierwszych 15 minut postoju na parkingach ogólnodostępnych z zainstalowanym systemem parkingowym, przy każdorazowym wjeździe.
	Przez pierwsze 90 minut na parkingach ogólnodostępnych od nr 7 do nr 9 jednorazowo w ciągu dnia.
	Na wszystkich parkingach w dni ustawowo wolne od pracy (za wyjątkiem parkingów przeznaczonych wyłącznie dla posiadaczy abonamentów).
	Na parkingach gdzie zainstalowany jest bezobsługowy system parkingowy 
od ostatniego dnia roboczego kończącego się roku do pierwszego dnia roboczego nowego roku włącznie.


§ 5.
Wprowadza się następujące odpłatności:
	Za postój pojazdów na parkingach ogólnodostępnych za pierwszą i każdą następną rozpoczętą godzinę  postoju – 2,50 zł.
	Za abonament ogólnodostępny typu SP w wysokości – 150,00 zł/m-c.
	Za abonament ogólnodostępny typu OP w wysokości – 70,00 zł/m-c.
	Za abonament ogólnodostępny na parkingu wielopoziomowym – 90,00 zł.
	Na parkingach przeznaczonych dla posiadaczy abonamentów wymienionych w § 2, ust 2, w przypadku osób posiadających właściwy abonament odpłatność następuje zgodnie z tym abonamentem.
	Ulgę na abonament dla osób zamieszkujących w obszarze wskazanym w § 6 ust. 1 oraz objętych programem „Duża Rodzina” w wysokości 50% abonamentu ogólnodostępnego wymienionego w ust. 3 i ust. 4.
	Za brak biletu lub za brak paragonu – 30,00 zł.
	Za przekroczenie limitu czasu wskazanego na wykupionym bilecie do 60 minut, 
w przypadku wniesienia opłaty do 7 dni od daty wystawienia wezwania (na parkingu 
z zainstalowanym parkomatem) – 10,00 zł.


§ 6.
1. Ustala się pierwszeństwo do uzyskania abonamentu dla:
	a) osób zamieszkujących lub pracujących w obszarze opisanym ulicami: ul. Gen. Hallera, ul. Rzeczna, ul. Młyńska od ul. Targowej do ul. Wł. Reymonta, ul. Wł. Reymonta 
od ul. Młyńskiej do Placu Armii Krajowej, Pl. Armii Krajowej, ul. 3 Maja 
od Pl. Armii Krajowej do ul. B. Chrobrego, ul. B. Chrobrego od ul. 3 Maja do 
ul. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki od ul. B. Chrobrego do ul. Powstańców Śl., 
ul. Powstańców Śl. od ul. T. Kościuszki do ul. Gliwickiej, ul. Mikołowska 
od ul. Powstańców Śl. do ul. Na Górze, ul. Gliwicka od ul. Łony do ul. Na Górze, 
ul. J.III Sobieskiego do ul. Św. Jana, ul. Św. Jana, Plac Kościelny, ul. Rudzka od Placu Kościelnego do ul. Kotucza, ul. J. Kotucza od ul. Rudzkiej do ul. Dworek, ul. Dworek od ul. J. Kotucza do ul. Gen. Hallera,
	b) osób objętych programem „Duża Rodzina”.
	Wniosek o wyrażenie zgody na wykupienie abonamentu parkingowego powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, dane osoby, która stara się o abonament parkingowy 
oraz numery rejestracyjne pojazdów, których zgoda ma dotyczyć.
	Osoby, o których mowa w ust.1 do wniosku dołączają dodatkowo:

	w przypadku osób fizycznych, aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o zameldowaniu w strefie wymienionej ust. 1, lit. a) bądź kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w strefie,
	w przypadku osób pracujących, zaświadczenie pracodawcy ze wskazaniem terminu, na jaki zawarta jest umowa o pracę,
	w przypadku przedsiębiorców, odpowiednią informację z CEIDG lub KRS przy czym informacje te nie są wymagane jeżeli wniosek będzie opatrzony firmową pieczęcią zawierającą pełne dane przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy główna siedziba firmy znajduje się poza strefą wymienioną w ust. 1, lit. a), do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu będącego w strefie, w którym prowadzona jest działalność,
	w przypadku osób objętych programem „Duża Rodzina”, kopię Karty Dużej Rodziny.

	W przypadku, gdy o abonament dla pracowników wnioskuje pracodawca lub jednostka nadzorująca dopuszcza się złożenie wniosku bez wymaganych dokumentów, o ile zawierał on będzie niezbędne dane: nazwisko i imię pracownika, wskazanie terminu, na jaki pracownik ma zawartą umowę o pracę oraz numery rejestracyjne pojazdów.
	Abonament sprzedawany będzie po złożeniu w Rybnickich Służbach Komunalnych wniosku wraz wymaganym kompletem dokumentów i zaakceptowaniu go przez Dyrektora Rybnickich Służb Komunalnych.
	Akceptacja, o której mowa w ust. 5. udzielana jest maksymalnie na okres jednego roku, 
za wyjątkiem:

	osób zamieszkujących w strefie, o której mowa w ust. 1, lit. a), w przypadku których zgoda wydawana jest maksymalnie na okres 3 lat,
	osób objętych programem „Duża Rodzina”, w stosunku do których akceptacja udzielana jest na czas ważności Karty Dużej Rodziny.

	Wnioskodawca może starać się o abonament parkingowy, potwierdzając, że jest właścicielem/współwłaścicielem pojazdu poprzez załączenie kopii dowodu rejestracyjnego, z zastrzeżeniem ust. 4. W pozostałych przypadkach (umowa użyczenia, leasingu, itp.) poza kopią dowodu rejestracyjnego pojazdów należy złożyć oświadczenie, jaki tytuł prawny przysługuje do tegoż pojazdu.
	Opłata za abonament dotyczy miesiąca kalendarzowego i nie podlega zwrotowi za niewykorzystany okres. Abonament typu OP obowiązuje na jeden, określony parking, natomiast abonament typu SP obowiązuje na parkingach, gdzie pobór opłaty odbywa się za pomocą systemu parkingowego (za wyjątkiem parkingu wielopoziomowego).

Jeden abonament może być wydany na maksymalnie dwa pojazdy, przy założeniu parkowania wymiennego, dodatkowo wnioskodawca starający się o abonament ulgowy wymieniony w § 5 ust. 6 może uzyskać akceptację na maksymalnie dwa takie abonamenty.

§ 7.
	Opłatę za brak biletu: 

	na parkingu z zainstalowanym systemem parkingowym należy uiścić w automacie na parkingu, którego opłata ma dotyczyć lub u inkasenta przy wyjeździe z parkingu,
	na parkingu z zainstalowanym parkomatem należy uiścić w kasie biura targowisk 
i parkingów Rybnickich Służb Komunalnych, na każdym parkingu obsługiwanym przez inkasentów lub na konto bankowe wskazane na druku wezwania do zapłaty 
w terminie 7 dni od daty jego wystawienia,

	Odstępuje się od pobrania opłaty za brak biletu i nalicza się opłatę za faktyczny czas postoju w przypadku potwierdzenia przez serwis awarii sprzętu parkingowego lub dostarczenia biletu/paragonu z wjazdu (w przypadku biletu zakupionego w parkomacie czas na bilecie nie może przekroczyć 5 minut od czasu określonego na wezwaniu do zapłaty).
	Odstępuje się od pobrania opłaty za brak biletu w przypadku okazania ważnego abonamentu miesięcznego wraz z dowodem jego zakupu. Data zakupu abonamentu musi być wcześniejsza niż godzina z wezwania do zapłaty.


§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Rybnickich Służb Komunalnych.

§ 9.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika, 
w którego zakresie kompetencji jest nadzór nad wymienionymi w § 8 jednostkami.

§ 10.
Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika nr 180/2015 z dnia 31.03.2015 r. 
w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019 r. 




