DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 12 września 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 6045

Data: 2018-09-12 15:34:16

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst 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 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 1958)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/467/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia
2016 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 5097), uchwałą Nr XXVIII/532/16 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 7013), uchwałą
Nr XXXIX/743/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
z 2017 r. poz. 5533) oraz uchwałą Nr XLV/869/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 1182).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
- § 3 i § 4 uchwały Nr XXIV/467/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r w sprawie zmiany
uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2016 r. poz. 5097), które stanowią:
"§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim."
"§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego."
- § 2 i § 3 uchwały Nr XXVIII/532/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia
25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 7013), które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim."
"§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.",
- § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XXXIX/743/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia
30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia
25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 5533), które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim."
"§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego."
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"§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.",
- § 3 i § 4 uchwały Nr XLV/869/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2018 r. poz. 1182), które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim."
"§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego."
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Uchwała 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
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 13, 13 b, 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnej opinii organu zarządzającego ruchem na
drogach - Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. Ustalić strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się
znacznym deficytem miejsc postojowych tj. na drogach publicznych - gminnych, określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustalić następujące opłaty jednorazowe:
1) 1,00 zł. - za pierwsze rozpoczęte pół godziny postoju,
2) 2,00 zł. - za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju,
3) 2,20 zł. - za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
4) 2,40 zł. - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
5) 2,00 zł. - za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny postoju.
2. Ustalić następujące opłaty abonamentowe:
1) 1) 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) 100 zł. - abonament miesięczny ogólnodostępny,
3) 200 zł. - abonament miesięczny za postój samochodów na prawach wyłączności - w odniesieniu do
jednego miejsca zastrzeżonego „kopertą”,
4) 50 zł. - abonament miesięczny za postój samochodów związanych z obsługą ruchu turystycznego na
terenie miasta Oświęcim, na miejscu wyznaczonym, zastrzeżonym „kopertą” - w odniesieniu do jednego
miejsca. Abonament będzie można nabywać po spełnieniu warunków określonych zarządzeniem Prezydenta
Miasta.
3. Ustalić opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. - za nieuiszczenie opłaty za postój.
§ 3. Ustalić stawkę zerową opłaty dla następujących użytkowników:
1) oznakowanych pojazdów służb miejskich (np. straż miejska),

1)

Zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XLV/869/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchały Nr VII/107/15
Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 1182), która
weszła w życie z dniem 23 lutego 2018 r.
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2) oznakowanych pojazdów pogotowia (gazowniczego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, telekomunikacyjnego itp.) - podczas usuwania awarii i innych świadczących usługi na
rzecz miasta,
3) pojazdów „TAXI” - na miejscu wyznaczonym,
4) służb prokuratorskich w trakcie wykonywania obowiązków,
5) osób niepełnosprawnych posiadających ”kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych„ wydaną po
dniu 1 lipca 2014 r.
6) rodziców, opiekunów prawnych i innych osób - podczas przewozu osób niepełnosprawnych,
posiadających „kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych”, wydaną po dniu 1 lipca 2014 r.
7) placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, posiadających
kartę parkingową - podczas przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką takiej placówki.
§ 4. 2) Strefa płatnego parkowania oznakowana jest znakami D-44 (strefa płatnego parkowania)
z informacją określającą dni, godziny funkcjonowania strefy i sposób pobierania opłaty oraz znakami D-45
(koniec strefy płatnego parkowania).
§ 5. 3) Opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania pobierane będą od poniedziałku do
piątku, oprócz świąt w następujących godzinach:
- od 7.00 do 15.00 - na: ulicy Żwirki i Wigury, ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen.
Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu ulicy Fryderyka Chopina.
- od 8.00 do 18.00 - na pozostałej części strefy.
§ 6. 4) Opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania pobierane są przez parkomaty oraz
systemy płatności mobilnej.
§ 7. 1. Obowiązkiem kierującego pojazdem samochodowym, który korzysta z miejsc postojowych
w strefie płatnego parkowania, jest niezwłoczne po zaparkowaniu wykupienie biletu na określony czas
postoju.
2. 5) 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.
3. Karta parkingowa powinna być wyłożona wewnątrz pojazdu za przednią szybą, a jeżeli pojazd
nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób umożliwiający
jej odczytanie z zewnątrz.
4. Mając na uwadze treść art. 40 d ust. 3 ustawy o drogach publicznych zaleca się, aby dowód uiszczenia
opłaty za postój przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata
została uiszczona.
5. Bilet w czasie jego ważności upoważnia do postoju w całej strefie płatnego parkowania.

Zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIV/467/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r.
poz. 5097), która weszła w życie z dniem 21 września 2016 r.
3)
Zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIV/467/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r.
poz. 5097), która weszła w życie z dniem 21 września 2016 r.
4)
Zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/743/17 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r.
poz. 5533), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
5)
Zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XLV/869/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r.
poz. 1182), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2018 r.
2)
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§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera, postoju pojazdu bez uiszczonej opłaty parkingowej
lub karty parkingowej lub przekroczenia opłaconego czasu postoju - kontroler umieszcza za wycieraczką
wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Fakt ten może być rejestrowany w formie zdjęć.
2. Osoba, która otrzymała opłatę dodatkową ma obowiązek jej uiszczenia w terminie 14 dni.
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do jej
uiszczenia, ulega ona obniżeniu do kwoty 25 zł. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpłaty w kasie lub
wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim, wskazany na wezwaniu do uiszczenia opłaty
dodatkowej.
3. Nieuiszczona opłata dodatkowa podlega wyegzekwowaniu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
§ 9. Traci moc uchwała Nr LIV/572/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - w strefie płatnego
parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania - z późniejszymi zmianami.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.
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Załącznik
do uchwały Nr VII/107/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 marca 2015 r.
WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA
1. ul. Żwirki i Wigury
2. ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz
parkingu ulicy Fryderyka Chopina.
3. ul. Władysława Jagiełły - od Rynku Głównego do ulicy Królowej Jadwigi
4. plac Słoneczny
5. ul. Zaborska - od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Henryka Sienkiewicza
6. plac Tadeusza Kościuszki
7. ul. Ludwika Solskiego
8. ul. Adama Mickiewicza
9. ul. Romana Mayzla
10. Rynek Główny
11. Mały Rynek
12. ul. Piastowska
13. ul. Klasztorna
14. ul. Ks. Jana Bosko
15. ul. Ks. Andrzeja Knycza
16. ul. Berka Joselewicza
17. plac Ks. Jana Skarbka
18. ul. Kościelna
19. ul. Zamkowa
20. ul. Stolarska
21. ul. Henryka Sienkiewicza
22. ul. Łukasza Górnickiego
23. ul. Plebańska

