
Uchwała nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty

abonamentowej dla użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  506)  w  związku  z  art.  13  ust.1  pkt  1,  ust.  3,  3a,  art.  13b  
ust. 1, 3, 4, 6 pkt 1, 3, art. 13f  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

1. Ustala  się  strefy  płatnego  parkowania  na  terenie  miasta  Opatowa  dla  samochodów  
o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  do  3,5  tony  i  ustala  się  stawki  godzinowe  opłat  
za parkowanie jak w poniższym wykazie:

Lp. Miejsce parkowania
Stawka za 1 godz.

parkowania

Stawka za każdą następną
rozpoczętą 

godz. parkowania.

1. ul. Plac Obrońców Pokoju 1,50 zł 1,50 zł

2. ul. Generała "Grota" Roweckiego 1,50 zł 1,50 zł

3.

ul. Zwierzdowskiego
(od Placu Obrońców Pokoju do
skrzyżowania z ul. Bronisława

Ostrowskiego PS. Cichy)

1,50 zł 1,50 zł

4. ul. Lubelska 1,50 zł 1,50 zł

5.
ul. Ogrodowa

(od Placu Obrońców Pokoju 
do skrzyżowania z ul. Wąską)

1,50 zł 1,50 zł

6.

ul. Tadeusza Kościuszki
(od Bramy Warszawskiej 

do skrzyżowania z ul. Generała "Grota"
Roweckiego)

1,50 zł 1,50 zł

7.

ul. Juliusza Słowackiego  
(od Placu Obrońców Pokoju

do skrzyżowania z ul. Wąską)
1,50 zł 1,50 zł



2. Rzeczywisty  czas  postoju  naliczany  jest  minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka
została  wrzucona  do  parkomatu  z   zaokrągleniem  w dół  do  najbliższej   możliwej  
do uzyskania opłaty.

3. Granice stref płatnego parkowania określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§2

1. Opłaty za parkowanie uiszcza się  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 7:00 do 17:00 poprzez wykupienie biletu  postojowego w oznaczonych parkomatach  
za  pomocą  środków  pieniężnych  o  nominałach:  5zł,  2zł,  1zł,  50gr,  20gr,  10gr,  
oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności.

2. Wzór biletu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas postoju.
4. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu 

w  miejscu  postojowym  i  nie  później  niż  po  upływie  5  minut  od  czasu  zajęcia  miejsca
postojowego.

5. Dowód wniesienia opłaty parkingowej parkujący zobowiązany jest umieścić niezwłocznie  
w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

6. Postój  po  upływie   5  minut  od  upływu  czasu  określonego  na   wydruku  z  parkomatu
jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

7. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu w całej strefie płatnego parkowania do czasu
upływu opłaconego czasu.

8. Uiszczenie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca postojowego.
9. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
10. Rada Miejska w Opatowie upoważnia Burmistrza Miasta do ograniczenia czasu pracy strefy

płatnego  parkowania  na  całym  obszarze  lub  jego  części  w  związku  z  uroczystościami
państwowymi, imprezami organizowanymi i patronowanymi przez Miasto.

§3

1. Opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą być uiszczone w formie opłat
abonamentowych.

2. Abonament postojowy wydawany jest wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu.
3. Ustala się następującą wysokość opłat abonamentowych:

a. miesięczna – 40,00 zł
b. trzymiesięczna – 100,00 zł

4. Opłaty  abonamentowe  uiszcza  się  przez  wykupienie  karty  abonamentowej  w  Urzędzie
Miasta i Gminy Opatów.

5. Abonament jest  ważny na okres jednego miesiąca lub na okres  trzech miesięcy  liczony  
od dnia wykupu abonamentu.

6. Osoba, która wykupiła abonament jest zobowiązana do umieszczenia karty abonamentowej
za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu.

7. Wzór  karty  abonamentowej  miesięcznej  i  trzymiesięcznej  stanowi  załącznik  
Nr 3 do niniejszej uchwały.



§4

1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla:
a. Niepełnosprawnych   posiadających   ważną   kartę   parkingową   wydaną  przez

właściwy  organ, wyłącznie  za  postój  w  miejscach   specjalnie   wydzielonych  
i przeznaczonych dla tych osób. 

b. Kierowców  pojazdów  odpowiednio  oznakowanych,  przewożących  osoby
niepełnosprawne do 15 min.

c. Pojazdów  dostarczających  zaopatrzenie  do  pobliskich  sklepów  i  zakładów
usługowych przez czas rozładunku nie dłużej niż 15 minut.

d. Pojazdów trwale zewnętrznie oznakowanych:
 pogotowia  energetycznego,  wodnokanalizacyjnego,  gazowego,

ciepłowniczego, telekomunikacyjnego,
 zarządcy systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 straży miejskiej Miasta Opatów,

wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

e. Motocykli.

§5

Z obowiązku uiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych zwolnione są pojazdy
wymienione w art. 13 ust.3 ustawy o drogach publicznych:

a. Pojazdy:  Policji,  Inspekcji  Transportu  Drogowego,  Agencji  Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego,  Centralnego Biura  Antykorupcyjnego,  Straży  Granicznej,  Biura  Ochrony
Rządu,  Służby  Więziennej,  Krajowej  Administracji  Skarbowej  wykorzystywane  przez
Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych.

b. Pojazdy zarządów dróg.
c. Pojazdy Sił  Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  także  sił  zbrojnych państw obcych,

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.
d. Pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej. 
e. pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
f. Pojazdy  będące  własnością  przedstawicielstw  państw  obcych  oznaczone  symbolami  

CD lub CC.

§6

1. Dla  mieszkańców  posiadających  meldunek  na  terenie  strefy  płatnego  parkowania  
i  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą  z  siedzibą  w  strefie  płatnego  parkowania
wprowadza  się  możliwość  nabycia  zastrzeżonego  stanowiska  postojowego  (koperty),  
w celu korzystania na prawach wyłączności.

2. Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 500,00 zł/miesiąc.

https://sip.lex.pl/#/document/18683445?unitId=art(2)pkt(12)&cm=DOCUMENT


3. Ustala   się   progresywne  narastanie   opłaty   za   każde  kolejne  stanowisko   o   50%  
w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

4. Warunkiem   korzystania   z   zastrzeżonego   stanowiska   postojowego   na   prawach
wyłączności  jest  uprzednie  wyrażenie  zgody  i  wyznaczenie  koperty  przez  zarządzającego
ruchem   zgodnie  z  treścią  art.   13b   ust.   6   ustawy   z   dnia   21   marca   1985r.  
o drogach  publicznych (tekst  jednolity: Dz.  U.  z  2016  r.   poz.  1440 z  późn.  zm.)  
i uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt. 2.

§7

1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00zł.
2. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej może wystawić jedynie Straż Miejska w Opatowie.
3. Straż  Miejska  jest  zobowiązana  do  wystawienia  zawiadomienia  o  konieczności  uiszczenia

opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł.  W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie  
do  7  dni  od  daty  wystawienia  zawiadomienia,  wszczynana  jest  procedura  windykacyjna  
w trybie administracyjnym.

4. W przypadku uiszczenia  opłaty dodatkowej  w terminie  3 dni  roboczych od jej  nałożenia,
będzie ona obniżona do 30zł.

5. Obowiązek  uiszczenia  opłaty  za  postój  w  strefie  płatnego  parkowania  powstaje  z  mocy
prawa. W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia należnej opłaty za postój w strefie płatnego
parkowania  wystawiane  jest  zawiadomienie  o  obowiązku  wniesienia  opłaty  dodatkowej,
które  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  umieszcza  się  na  przedniej  szybie  pojazdu
samochodowego pod wycieraczką.

6. Wzór  wezwania  -  zawiadomienia  do  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  stanowi  załącznik  
Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7dni od daty wystawienia zawiadomienia  
o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki,
przelewu bądź wpłaty na wskazane w zawiadomieniu konto.

8. Opłata  dodatkowa  nieuiszczona  w terminie,  o  którym  mowa  w  ust.3,  podlega  egzekucji
w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Osoba  zobowiązana  do  zapłaty  opłaty  dodatkowej  może  skutecznie  zwolnić  się  ztego
obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie
postoju.  W  przypadku  wniesienia  opłaty  w  formie  środków  pieniężnych  umieszczonych  
w  parkomacie,  warunkiem  zwolnienia  się  z  obowiązku  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  
jest  przedłożenie,  w  terminie  do  7  dni  od  powstania  obowiązku,  oryginału  właściwego
wydruku (biletu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, na który została nałożona opłata
dodatkowa) z urządzenia służącego do poboru opłat. 
Parkomaty umożliwiają dobrowolność wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu.

10. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania
bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia
o  obowiązku  wniesienia  opłaty  dodatkowej.  O  wyniku  rozpatrzenia  reklamacji  osoba
kwestionująca  nałożenie  opłaty  dodatkowej  powiadamiana  jest  pisemnie.  W  przypadku
uznania  reklamacji  zawiadomienie  o  obowiązku  wniesienia  opłaty  dodatkowej  nie  rodzi
skutków prawnych.

11. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.



§8

Traci  moc  Uchwała  Nr  IX/54/2011  Rady  Miejskiej  w  Opatowie  z  dnia  25  maja  2011r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i  opłat dodatkowych za parkowanie
oraz sposobu ich pobierania.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§10

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie

                                                                                                       /Beata Wrzołek/



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 marca 2019 r.

Strefa płatnego parkowania Opatów:

1. ul. Plac Obrońców Pokoju,
2. ul. Generała "Grota" Roweckiego,
3. ul. Zwierzdowskiego(od Placu Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Bronisława 

Ostrowskiego PS. Cichy),
4. ul. Lubelska,
5. ul. Ogrodowa  (od Placu Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Wąską),
6. ul. Tadeusza Kościuszki (od Bramy Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Generała "Grota" 

Roweckiego),
7. ul. Juliusza Słowackiego  (od Placu Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Wąską).

Źródło: Mapy Google

MIEJSCA USYTUOWANIA PARKOMATÓW.



Załącznik nr 2 do Uchwały nr … /…/2019 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 marca 2019r.

Wzór biletu parkingowego. 

Urząd Miasta i Gminy
27 - 500 Opatów

ul. Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681300
fax. 15 8684647

NIP : 863-15-38-233

Parkomat nr: …..

Bilet nr: …..

Wniesiona opłata: …..

Godzina wykupienia : …..

Data wykupienia : …..

NR REJESTRACYJNY:

XXX12345
KONIEC PARKOWANIA:

01.01.2019
12:12

UMIEŚĆ BILET ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ
WEWNĄTRZ SAMOCHODU.



Załącznik Nr 3 do Uchwały nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia28 marca 2019 r.

Wzór karty abonamentowej.



Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia … marca 2019r.

Wzór wezwania- zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.



Uzasadnienie

do uchwały nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla

użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

W myśl art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), rada gminy może ustalić strefę płatnego parkowania na
wniosek burmistrza, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z  2018  r.  poz.  2068  z  późn.  zm.),  zarządcą  dróg  powiatowych  jest  Zarząd  Powiatu.
Przedmiotowa  uchwała  uzyskała  pozytywną  opinię  Zarządu  Powiatu  Opatowskiego
i Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Podejmowana uchwała uchyla uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie Nr IX/54/2011  
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat
dodatkowych  za  parkowanie  oraz  sposobu  ich  pobierania.  Zmiany  wprowadzane  nową
uchwałą dotyczą powiększenia strefy płatnego parkowania w porównaniu do wyznaczonej
poprzednio,  a  także  sposobu pobierania  opłaty.  Strefa  płatnego parkowania  obejmie:  Plac
Obrońców Pokoju (cały) oraz ulice: Generała „Grota” Roweckiego, Zwierzdowskiego (od Pl.
Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Bronisława Ostrowskiego ps. „Cichy”), Lubelską,
Ogrodową (od Placu Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Wąską), Kościuszki (od Bramy
Warszawskiej  do  skrzyżowania  z  ul.  Generała  „Grota”  Roweckiego)  oraz  ul.  Juliusza
Słowackiego  (od  Placu  Obrońców  Pokoju  do  skrzyżowania  z  ulicą  Wąską).  Sposób
pobierania opłaty, ulegnie zmianie w związku z zainstalowaniem parkomatów. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Opracował

H. Dziadczykowski
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