UCHWAŁA NR XX/240/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza strefą płatnego parkowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce
komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:
§ 1. 1. Ustalić płatne postoje
w załączniku Nr 1 do uchwały.

(zwane

dalej

PP)

poza

strefą

płatnego

parkowania,

określonych

2. Ustalić, że opłaty za postój pojazdów samochodowych będą pobierane:
a) w dni robocze na parkingach określonych pkt 1-5 załącznika Nr 1 do uchwały w godzinach 8.00-17.00;
b) w środy i soboty na parkingach określonych pkt 6-7 załącznika Nr 1 do uchwały w godzinach 6.00-14.00.
3. Ustalić opłaty za postój pojazdów samochodowych w PP oraz opłatę dodatkową, w wysokości określonej
w załączniku Nr 2 do uchwały.
4. Ustalić sposób poboru opłat, o których mowa w ust. 3, określony w załączniku Nr 3 do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami
publicznymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/240/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Płatne parkingi poza strefą płatnego parkowania
PP wyznacza się przy:
1) ul. dr Jana Michejdy (dz. nr 12 obr. 42);
2) Placu ks. Józefa Londzina (dz. 162/2 obr. 42);
3) ul. Przykopa (dz. 1/3 obr. 43, dz. 7 obr. 43, dz. 6 obr. 43, dz. 185 obr. 43);
4) Aleja Jana Łyska (dz. 173/1 obr. 43);
5) ul. Schodowej (dz. 121 obr. 44, dz. 127/2 obr. 44);
6) ul. Świętego Jana Sarkandra (dz. 56/7, obr. 34);
7) ul. Świętego Jana Sarkandra (dz. 65/1 obr. 34).
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/240/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na parkingach poza strefą płatnego parkowania
§ 1. Ustala się opłatę za postój pojazdów samochodowych w PP w wysokości:
1) 1,50 zł - za postój do 30 min;
2) 3,00 zł - za pierwszą godzinę postoju;
3) 3,50 zł - za drugą godzinę postoju;
4) 4,00 zł - za trzecią godzinę postoju;
5) 3,00 zł - za czwartą godzinę postoju i za kolejne godziny postoju.
§ 2. Wprowadza się opłaty abonamentowe w PP w wysokości:
1) 200,00 zł - za rok dla osoby fizycznej, zamieszkałej na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Cieszynie
określonej odrębną uchwałą i rozliczającej podatek dochodowy ze wskazaniem jako miejsce zamieszkania
obszar Gminy Cieszyn oraz dla właściciela nieruchomości położonej w Strefie Płatnego Parkowania - za postój
na wyznaczonych miejscach przez zarządcę drogi (zezwolenie ZW1);
2) 150,00 zł - za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu (zezwolenie ZW2).
§ 3. Ustala się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych w PP dla:
1) osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oraz
osób kierujących pojazdami samochodowymi przewożących osoby niepełnosprawne o ograniczonej
sprawności ruchowej, na podstawie karty parkingowej wydanej przez właściwy organ, wyłącznie za postój na
miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
2) mieszkańca oraz właściciela nieruchomości położonej w PP lub w strefie płatnego parkowania, całkowicie
niezdolnego do pracy i posiadającego rentę z tego tytułu za postój przy ulicach wyznaczonych przez zarządcę
drogi.
§ 4. Określa się wysokość dziennej opłaty dodatkowej w przypadku nieuiszczenia opłat, o których mowa w §
1, § 2 niniejszego załącznika w wysokości:
1) 50,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania do
uiszczenia opłaty dodatkowej;
2) 200,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1 termin uiszczenia
opłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/240/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Sposób pobierania opłat
§ 1. Opłaty za postój dokonuje się poprzez:
1) niezwłoczne uiszczenie upoważnionemu pracownikowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie lub opłacenie
w parkomacie lub dokonanie płatności za pomocą aplikacji mobilnej w zakresie opłat za postój pojazdów
samochodowych w PP, o których mowa w § 1 załącznika Nr 2 do uchwały;
2) uiszczenie w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie opłat abonamentowych, o których mowa w § 2 załącznika
Nr 2 do uchwały.
§ 2. Obowiązkiem kierującego pojazdem samochodowym, który korzysta z ogólnie dostępnych miejsc
postojowych w PP jest wykupienie opłaty parkingowej niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu samochodowego
w PP lub wykupienie zezwolenia i wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem zawartym w instrukcji
zamieszczonej na jego odwrocie.
§ 3. Bilety opłaty parkingowej oraz zezwolenia muszą być umieszczone w widoczny sposób za przednią szybą
pojazdu samochodowego.
§ 4. Mieszkaniec, który nie skorzysta z prawa wykupienia zezwolenia, uiszcza opłaty za postój, tak jak
pozostali użytkownicy dróg.
§ 5. Wykupienie zezwolenia nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju w PP.
§ 6. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w przypadku stwierdzenia, że parkowanie nie jest opłacone
opłatą parkingową lub zezwoleniem, umieszczane jest za wycieraczką przedniej szyby pojazdu samochodowego.
§ 7. Osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osoby kierujące pojazdami
samochodowymi przewożące osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowe, parkując poza
oznakowanymi, zastrzeżonymi miejscami przeznaczonymi do postoju pojazdów osób niepełnosprawnych,
uiszczają opłaty tak jak inni użytkownicy dróg.
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