
Projekt

z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,  wysokości  opłat oraz określenie sposobu pobierania 
opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta 

Kluczborka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. 13b ust. 3 -5,art. 13f ust. 2 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach  publicznych  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę  płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 
terenie miasta Kluczborka  obejmujący obszar wskazany w załączniku  do niniejszej uchwały.

2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się właściwymi znakami drogowymi według odrębnych 
przepisów.

§ 2. 1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych   w strefie  płatnego parkowania 
na terenie miasta Kluczborka i ustala się następujące stawki opłat:

1) opłata jednorazowa obowiązująca  w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 900  do 
1700   wynosi:

a) za pierwsze  ½  godziny  parkowania  -1,00 zł,

b) za pierwszą  godzinę parkowania  - 2,00 zł,

c) za drugą  godzinę  parkowania  -2,40 zł,

d) za trzecią godzinę  parkowania -2,80 zł,

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

2) ustala się  opłatę abonamentową  w kwocie 100,00 zł  miesięcznie.

2. Minimalny opłacony czas parkowania na podstawie  opłaty za parkowanie jednorazowe wynosi ½ 
godziny a kwota opłaty wynosi 1,00 zł.

3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie kierujący  pojazdem może zmieniać  miejsce  parkowania  
w strefie  płatnego parkowania.

4. Niewykorzystanie opłaconego postoju w strefie płatnego parkowania w pełnym wymiarze 
nie upoważnia  do domagania się zwrotu odpowiedniej części lub całości wniesionej opłaty.

§ 3. Ustala się zerową stawkę opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych  w  strefie 
płatnego parkowania dla następujących użytkowników:

1) kierujących pojazdami uczestniczącymi w akcji związanej  z ratowaniem, życia, zdrowia ludzkiego, 
mienia lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą  
miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych;

3) kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20;

Id: B11E3A9E-0023-4531-A09F-02770518994D. Projekt Strona 1



4) kierujących samochodami dostawczymi (oznakowanymi zgodnie z wymogami) za parkowanie 
jednorazowe do 0,5 godz.;

5) niepełnosprawnych kierujących pojazdami oznakowanymi.

§ 4. 1. Opłaty określone w § 2 ust. 1 pkt 1 pobierane będą przy automatów parkingowych.

2. Opłatę należy  wnieść niezwłocznie  po zaparkowaniu  pojazdu.

3. W przypadku uszkodzenia lub awarii  najbliższego automatu parkingowego  opłatę należy wnieść 
w innym działającym automacie parkingowym.

4. W razie  stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty parkingowej kontroler strefy płatnego 
parkowania  wystawia  wezwanie  do zapłaty dodatkowej. Wezwanie  umieszcza się na przedniej szybie 
pojazdu za wycieraczką.

§ 5. 1. Za  nie wniesienia opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1   pobiera się  opłatę dodatkową  
w wysokości  20,00 zł, w przypadku uiszczenia  opłaty w terminie 2 tygodni  od dnia wystawienia wezwania 
do wniesienia  opłaty dodatkowej, albo w wysokości 40,00 zł w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej  po 
upływie  2 tygodni  od dnia wystawienia wezwania do wniesienia  opłaty dodatkowej.

2. Opłaty dodatkowe należy  wpłacać  w kasie  lub na konto Miejskiego Zarządu Obiektów 
Komunalnych w Kluczborku w tytule wpłaty podać numer wezwania  i numer rejestracyjny  pojazdu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 września 2019 r.

STREFA

                                płatnego parkowania  na terenie miasta Kluczborka

- parking przy ul. Rynek, obejmujący działkę nr 167/1 ark. m.  6;

- parking przy ul. Paderewskiego od ul. Rynek do ul. Podwale , obejmujący działkę nr 46 ark. m. 6;

- parking przy ul. Zamkowa od ul. Rynek do ul. podwale, obejmujący  działkę nr 195/4 ark. m. 6 ;

(szacunkowa liczba miejsc parkingowych:  30).
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania na terenie miasta Kluczborka

Wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na kolejnych parkingach w Kluczborku

(oprócz parkingu przy ul. Wolności) jest już możliwe, ponieważ upłynął czas trwałości projektu

dofinansowywanego z unijnych środków finansowych, związanego remontem nawierzchni dróg w

Rynku.

W celu zwiększenia rotacji pojazdów samochodowych na parkingach w Rynku, przy ul. Paderewskiego i

przy ul. Zamkowej należy wprowadzić na tym obszarze opłaty za parkowanie.
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