
UCHWAŁA NR 350/XX/2020 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
i wysokości opłat z tego tytułu 

Na podstawie: 

- art. 13b ust. 3-5 i art. 13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami) 

- art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) 

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

Rada Miasta Rybnika 
 uchwala: 

§ 1. 1. Ustala Strefę Płatnego Parkowania obejmującą wyznaczone miejsca postoju pojazdów na 
następujących ulicach: 

1) 3 Maja - odcinek od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Klasztorną, 

2) Bolesława Chrobrego - odcinek od skrzyżowania z ulicą 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Zamkową, 

3) Miejska - odcinek od skrzyżowania z Placem Kopernika do skrzyżowania z ulicą Klasztorną, 

4) Władysława Stanisława Reymonta - odcinek od skrzyżowania z ulicą Jankowicką do skrzyżowania z ulicą 
Młyńską, 

5) Plac Armii Krajowej, 

6) Ignacego Kraszewskiego, 

7) Stanisława Staszica, 

8) Wysoka - odcinek od skrzyżowania z ulicą Saint Vallier do ulicy Jadwigi i Feliksa Białych, 

9) Jadwigi i Feliksa Białych, 

10) Saint Vallier, 

11) Mikołowska - odcinek od skrzyżowania z ulicą Na Górze do Placu im. Jana Pawła II, 

12) Wiejska - odcinek od skrzyżowania z ulicą gen. Józefa Hallera do skrzyżowania z ulicą Szkolną, 

13) Hutnicza, 

14) Jankowicka - odcinek od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą 
ks. dr Stanisława Siwca, 

w której pobierane są opłaty za postój pojazdów samochodowych. 

2. Obszar Strefy Płatnego Parkowania obrazuje załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala wysokość stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie, o której mowa w §1: 

1) na parkingach w wysokości: 

a) 3,90 zł za pierwszą godzinę parkowania, 

b) 4,60 zł za drugą godzinę parkowania, 

c) 5,50 zł za trzecią godzinę parkowania, 

d) 3,90 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania. 
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2) na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) - 400,00 zł za 1 m2 za miesiąc. 

2. Ustala stawkę opłaty zerowej: 

1) za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe 
w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 110 ze zmianami) oraz przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty, na 
miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; kartę parkingową należy umieścić za 
przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie z 
zewnątrz pojazdu; 

2) dla motocykli i motorowerów; 

3) za parkowanie pojazdów instytucji publicznych na miejscach zastrzeżonych dla potrzeb tych instytucji nie 
wymienionych w art. 13 ust. 3 pkt 1 a-c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami). 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 będą pobierane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 800 
do 1800. 

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 będą pobierane za pomocą parkomatów lub przez inkasentów 
(parkingowych). 

§ 4. 1. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, o której mowa w §1 
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200,00 zł. 

2. Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje: 

1) w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty; 

2) w formie bezgotówkowej przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego w wezwaniu do 
uiszczenia opłaty. 

§ 5. Traci moc 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. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Wojciech Kiljańczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 350/XX/2020 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 12 marca 2020 r. 

Obszar Strefy Płatnego Parkowania 
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