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UCHWAŁA NR XVIII/317/20
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 26 lutego 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13, 13b, 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 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. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustalić następujące opłaty jednorazowe:
1) 1,00 zł. - za pierwsze rozpoczęte pół godziny postoju,
2) 2,50 zł. - za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju,
3) 2,80 zł. - za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
4) 3,20 zł. - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
5) 2,50 zł. - za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny postoju.”;
2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustalić opłatę dodatkową w wysokości 90 zł. - za nie uiszczenie opłaty za postój.”;
3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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 40 zł. Za datę wniesienia opłaty
uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim, wskazany na
wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.”.
§ 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 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

