
UCHWAŁA NR XXVI/183/16
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 

miasta Olesna

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r poz.446.), 
art. 13b ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 
460, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie 
miasta Olesna, w granicach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznaczany jest właściwymi drogowymi znakami według odrębnych 
przepisów.

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

a) opłata  jednorazowa obowiązująca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1700 :

- za pierwsze ½ godziny parkowania – 1,00 zł,

- za pierwszą godzinę parkowania – 1,50 zł,

- za drugą godzinę parkowania – 1,80 zł,

- za trzecią godzinę parkowania – 2,00 zł,

- za czwartą godzinę i za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania – 1,50 zł

b) ustala się opłatę abonamentową  w kwocie 100 zł. miesięcznie.

2. Minimalny opłacony czas parkowania na podstawie opłaty za parkowanie jednorazowe   wynosi 1/2 godziny, 
a kwota opłaty wynosi 1 złoty.

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

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

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

a) osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe,

b) kierującymi oznakowanymi pojazdami, służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych 
(pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, Straż Miejska).

§ 4. 1. Opłaty określone w § 2 ust. 1, lit. a pobierane będą przy użyciu 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.

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

5. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów w 
strefie.
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§ 5. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 20 
złotych w przypadku uiszczenia opłaty w terminie dwóch tygodni od dnia w którym miało miejsce nieuiszczenie 
opłaty, albo w wysokości  50 złotych w przypadku zapłaty po upływie terminu dwóch tygodni od tej daty.

§ 6. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wniesienia opłaty dodatkowej nałożonej 
wezwaniem, o którym mowa w § 5  może złożyć reklamację do Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od daty 
wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Do reklamacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty parkingowej.

3. Złożenie deklaracji przerywa bieg terminu, o którym mowa w § 5. Termin biegnie w dalszym ciągu od dnia 
zawiadomienia o sposobie rozpoznania reklamacji.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII/139/08 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2008r. uchwała Nr 
XXVII/160/08 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 lipca 2008r. oraz uchwała Nr XLI/251/09 Rady Miejskiej w 
Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009r.  w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz 
sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie miasta Olesna.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/183/16

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 13 września 2016 r.

Granice Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na terenie miasta Olesna

1. Strefę Płatnego Parkowania  stanowią ulice (lub ich fragmenty) oraz place parkingowe w obszarze 
ograniczonym ulicami:

· od strony wschodniej : ul. Aleksandra Fredry,

· od strony zachodniej : ul. Józefa Stein, ul. Lompy,

· od strony północnej : ul. Mickiewicza,

· od strony południowej  ul. Wielkie Przedmieście,

· wyodrębniono  obszar  wokół  Urzędu Miejskiego  w  Oleśnie.

2. Wykaz ulic (lub ich fragmentów ) oraz placów parkingowych Strefy Płatnego Parkowania  miasta 
Olesna:

1. Plac przy ul. Steina,

2. ul. Labora,

3. ul. Lompy,

4. ul. Kościelna,

5. Rynek,

6. ul. Kopernika,

7. ul. Mickiewicza,

8. Plac 1 (przy ul. Armii  Krajowej),

9. Plac 2 (przy ul. Armii Krajowej),

10. Plac 3 ( przy ul. Armii Krajowej),

11. Plac 4 (między ul. Labora i ul. Fredry),

12. Plac 5 (między ul. Labora i ul. Fredry),

13. Plac 6 (przy ul. Kopernika i ul. Labora),

14. Plac przed budynkiem  administracyjnym Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
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