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UCHWAŁA NR XLV/869/18
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za
postój i sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13, 13b, 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. W uchwale Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich
pobierania - wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„20 zł - abonament roczny za postój samochodów mieszkańców ulic wymienionych
w załączniku do uchwały, zameldowanych w strefie, będących właścicielem,
współwłaścicielem lub użytkownikiem (na podstawie odpłatnej czynności cywilno prawnej
lub umowy użyczenia, której jest stroną) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej do 2,5 tony. W przypadku zameldowania mieszkańca na pobyt czasowy,
abonament obowiązuje na czas nie dłuższy, niż okres czasowego meldunku.”;
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zaleca się aby w celu potwierdzenia uiszczenia opłaty za postój, bilet zakupiony
w parkomacie lub winietę aplikacji mobilnej za pośrednictwem której została dokonana
opłata umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób umożliwiający odczytanie
danych z zewnątrz.”.
§ 2. Abonamenty zakupione przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność do
czasu upływu terminu ich obowiązywania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

