- Projekt Uchwała nr …/2015
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia …………r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych
Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.13b ust 3 i 4, art. 13f
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz.U z 2015 r.
poz. 460 z późniejszymi zmianami), a także art.15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska Przemyśla uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 324/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego
parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 30
stycznia 2012 r. pozycja 175), zmienionej uchwałą Nr 116/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach
publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty (Dz.Urz.
Województwa Podkarpackiego z 20 czerwca 2013 pozycja 2522), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§2. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a ustala się stawkę opłaty parkingowej w
wysokości:
a) 1,00 zł za pierwszą godzinę parkowania,
b) 2,00 zł za drugą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania.”.
2) w §2 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:
„1a. W strefie płatnego parkowania obejmującej ulicę Rybi Plac dla kierujących pojazdami,
którzy dokonali zakupu towarów lub usług w punktach handlowych, usługowych lub
produkcyjnych zlokalizowanych na Starym Mieście w rozumieniu §2 ust.2 pkt 2, ustala się
stawkę opłaty parkingowej w wysokości:
a) 0 zł za pierwszą godzinę parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę od
10 zł do 20 zł,
b) 0 zł za dwie godziny parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę powyżej
20 zł do 30 zł,
c) 0 zł za trzy godziny parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę powyżej
30 zł do 40 zł,
d) 0 zł za cztery godziny parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę
powyżej 40 zł …………………...
1b. W celu skorzystania ze stawki opłaty parkingowej, określonej w ust. 1a, kierujący
pojazdem przy wjeździe na parking zobowiązany jest pobrać od parkingowego bilet
parkingowy, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zaś przy wyjeździe z
parkingu zobowiązany jest posiadać przy sobie i okazać parkingowemu bilet parkingowy oraz
dokument (fakturę VAT, rachunek albo paragon) potwierdzający dokonanie zakupu w
punkcie handlowym, usługowym lub produkcyjnym zlokalizowanym na Starym Mieście, przy
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czym dokument ten musi zawierać co najmniej nazwę sprzedawcy, adres punktu sprzedaży,
cenę oraz datę sprzedaży.
1c. Dla celów ustalenia stawki opłaty, o której mowa w ust. 1a, dokument potwierdzający
dokonanie zakupu:
a) musi być wystawiony w dniu odpowiadającym dacie parkowania,
b) jest znakowany przez parkingowego pieczęcią, której kształt i treść określa załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały,
c) można sumować ceny sprzedaży z kilku takich dokumentów,
d) na podstawie tego samego dokumentu lub dokumentów możliwe jest wyłącznie
jednokrotne parkowanie.
1d. W przypadku niespełnienia warunków do zastosowania stawki opłaty, o której mowa w
ust. 1a, przez kierującego pojazdem, który bilet parkingowy pobrał od parkingowego,
kierujący pojazdem przy wyjeździe z parkingu uiszcza opłatę obliczoną zgodnie ze stawkami
określonymi w ust. 1, przy czym jeżeli kierujący pojazdem częściowo skorzystał ze stawki
opłaty w wysokości 0 zł, opłata za kolejną godzinę naliczana jest jak za pierwszą godzinę
parkowania, a następnie jak za drugą i kolejne; opłata ta pobierana jest przez parkingowego,
przy czym postanowienia §3 ust. 1 i ust. 1a nie mają zastosowania.
1e. Parkingowi, o których mowa w ust. 1b-1d, są przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu i są zobowiązani nosić - w widocznym dla kierujących pojazdami miejscu identyfikator, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”.
3) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§4. 1. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie (miesięczną kartę abonamentową,
bilet parkingowy) lub dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania (np. kartę parkingową dla
osoby niepełnosprawnej) oraz bilet parkingowy, o którym mowa w §2 ust. 1b, kierujący pojazdem
winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający
odczytanie jej pierwszej strony.”.
4) §5 otrzymuje brzmienie:
„§5. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania obowiązują
w dni robocze:
1) w strefach obejmujących ulice: Tadeusza Kościuszki, Plac Dominikański, Rynek, Ratuszowa,
Grodzka, Rybi Plac, Przecznica Wałowa, Wałowa, Mikołaja Kopernika /odcinek od Sportowej do
Czarnieckiego/, Stefana Czarnieckiego /odcinek od Rokitniańskiej do Kamienny Most/, Mnisza, Plac
Legionów, Plac na Bramie, Rejtana, Sowińskiego, Śnigurskiego, Wodna, Długosza - od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.00 do 17.00,
2) w strefie obejmującej ul. Sportową, Kamienny Most /odcinek od Czarnieckiego do Sportowej/,
Wilsona /odcinek od Okulickiego do Kopernika/ - od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do
14.00.
2. W soboty i dni ustawowo wolne od pracy parkowanie jest bezpłatne.
5) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§7. 1. Z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 1b bilety parkingowe można nabyć w
urządzeniach rejestrujących – parkometrach zainstalowanych na parkingach.”.
6) załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
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