UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat
pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4
i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1376 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala
§ 1. Ustalić strefę płatnego parkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w pasie drogowym
następujących ulic:
1) 1 Maja,
2) Słonecznej, w rejonie ronda ulic: Słoneczna, 1 Maja, 11 Listopada, Zdrojowa,
3) Witczaka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja, w której pobierane będą opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych z uwagi na występujący w tym obszarze deficyt
miejsc postojowych – w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.
§ 2. Obszar strefy płatnego parkowania, o którym mowa w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustalić stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „opłatą”, w wysokości:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 1,00 zł
b) za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania w wysokości 2,00 zł
c) za druga rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości 2,20 zł
d) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania w wysokości 2,50 zł
e) za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i każdą następną rozpoczętą godziną parkowania
w wysokości 2,00 zł
2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie oznakowanych pojazdów przystosowanych
konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową.
3. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie, a ponadto ustalić opłatę za wydanie karty
parkingowej pojazdu napędzanego hybrydowo w wysokości 50,00 zł i ustalić termin obowiązywania tej
karty parkingowej na okres jednego roku od dnia jej wystawienia. Wzór druku „Karta parkingowa
pojazdu napędzanego hybrydowo” określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.
4. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów o napędzie elektrycznym.
5. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie oznakowanych pojazdów taxi w miejscu dla nich
wyznaczonym.
6. Wprowadzić opłatę abonamentową pobieraną w formie abonamentu miesięcznego za dany
miesiąc kalendarzowy w wysokości 150,00 zł.
§ 4. Opłata pobierana będzie z góry w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
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Uzasadnienie
Przedkładany projekt uchwały znoszący dotychczas obowiązującą uchwałę Nr III.25.2016 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych
na drogach publicznych oraz wysokości dodatkowych opłat pobieranych z tego tytułu na terenie
Miasta Jastrzębie-Zdrój, w zakresie wysokości opłat pobieranych za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania ma na celu uwzględnienie w przedmiotowej
uchwale pojazdów o napędzie elektrycznym oraz pojazdów taxi, podniesienie opłaty abonamentowej
oraz podniesienie opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania.
Obowiązujące stawki wysokości opłat niezmieniane były od powstania strefy płatnego
parkowania i zasadnym jest urealnienie ich wysokości. Podstawową zmianą w stawkach jest
podniesienie opłaty abonamentowej. Podniesiona zostaje również opłata dodatkowa za nieuiszczenie
opłaty postojowej w strefie płatnego parkowania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
/-/ Jarosław Piechaczek
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