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Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 3 1 .05.201 9 roku :

w sprawie ustalenia na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Platnego Parkowania oraz

oplat za parkowanie pojazd6w na drogach publicznych

Napodstawie art, l8 ust2 pkt 15 i art.40 ust.l iust 2pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym ( tekstjedn. Dz.U.22019 r. poz,506) oraz w zwiqzku zaft, 13 ust.l

pkt I oraz art, 13b ust.3 i4 iart, 13 f ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (

tekst jedn. Dz,U. 22018 r. poa.2068)

Rada Mie,iska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1. l. Ustala siE Strefg Ptatnego Parkowaniti na terenie miasta Kolbuszowa na obszarze

charakteryz,ujqcym sig znacznyrr deficytem mieisc postoj owych w celu zwigkszenia rotac.ii

parkujqcych pojazd6w w obrgbie ul. Plac WolnoSci.

2.Zakres terytorialny Strefy Platnego Parkowania okreSla zalqcznik nr I do niniejszej

uchwaly.

$2. Ustala siE oplaty za parkowanie pojazdow samocliodowych w Strehe Platnego

Parkowania w wysokoSci:

1) za pierwsze 30 minut parkowania 0,00 zi bezuiszczenia oplaty, po pobraniu biletu (

w danym dniu jednorazowo )
2) za pierwsz4 godzing parkowania - 1 zl

3) zakaZdq kolejn4 rozpoczgtq godzing parkowania - 1 zl

4) za dzienny czas parkowania e godz, 900 do 1700 - 8 zt oplata.iednorazowa,

$3. 1. Opiaty zaparkowanie pojazdow samocliodowych w Strefie Platnego Parkowania

pobiera sig w dni robocze od poniedzialku do pi4tku w goclzinach od 900 do 1700.

2. Oplaty za parkowanie w Strefie Platnego Parkowania pobiera sig w nastgpujqcy

spos6b:

l) jednorazory - poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie lub od

inkasenta SPP,

2) zryczaltowany * poptzcz wniesienie oplaty za z.aslrze'Zone tnie.lsc e na zaz,naczonych

stanowiskach,,kopert" tta zasadach wylqcznoSci.

3) abonamentowy - poprzez wykupienie ,, Karty abonamentowej"

$4. l.Wprowadza sig opiaty za:

1) Za zaslrzeZone miejsce parkingowe ,,kopefiy" uprawniajqoq do parkowania pYzez,

miesiqc kalendarzowy - stawka oplaty wynosi 150 zl za miesi4c,

2) ,, kartg abonamentowq" uprawniaj4c4 do parkowania przez rniesi4c kalendarzowy -
stawka wynosi 120 zl za rniesi4c.



1. Warunki uzyskania i korzystaniazzastrzeZonego miejsca parkingowego,,koperty"

oraz ,,karty abonametrtowej" okreSla regulamin stanowiqcy zal4cznik nr 2 do

niniejszej uchwaly .

$5.1. Za nieuiszczenie oplaty, w tym za uiszczen ie oplaty w z.aniZonej wysokoSci lub

przekroczenie oplaconego czasu parkowania o ktorym mowa w $2 pobiera siE oplatg

dodatkow4 w wysokoSci 50 zt niezale2nie od obowi4zku uiszczenia oplaty za parkowanie'

2. Wezwanie do wniesienia oplaty dodatkowej umieszcza siq na przednie.i szybie

poj azdu za wy cieraczkq.

3. Oplatg dodatkowq naleLy uiScii w terminie 7 dni od daty wystawienia wez.wania

bezpoSrednio w kasie LJrzgdu Mie.iskiego bEdLprzelewem na konto Urzqdu

Mieiskiego w Kolbuszowej. W przypadku wplaty na konto nalezy podai numer

wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

$6, Dla posiadaczy Karly Du2ej Rodziny wydanej ptzez Burmistrza Kolbuszowej ustala

siE 50 % bonifikaty w oplacie, o kt6rej mowa w $2 i $4 ust.1 pkt 2) uchwaly.

$7. Zcrowq stawkq oplaty za parkowanie pojazdow wprowaclza sig dla:

1) osob niepelnosprawnych legitymuj4cych sig kartq parkingowq, o kt6rej mowa w art.

8 ustawy zdnia2O czerwcalggT r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz'U. z

2018 r. poz. 1990).

2) kierujqcych oznakowanymi pojazdarni, sluzb Policji, Strazy Po2arne.i, Pogotowia

Energetycznego Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno - Kanalizacy.i nego,

Pogotowia Ratunkowego, ZGKiM Sp.z o'o,

3) Poruszajqcy sig motol'owerami i motocyklami w rozutnieniu przepisow prawa o

ruchu drogowym oraz poczty Polskiej w czasie postoju w Wznaczonych do tego

celu miejscach,

4) kieruj4cy pojazdami zaopatrzenia na czas trwania zatadunku i wyladunktt towaru

do l5 minut, pod warunkiem wystawienia wewn4trz pojazdu za przednia szybq

informacji,,zaopatrz,enie",
5) Urzgclu Miejskiego w Kolbuszowe.i w odniesienir.r do pojaz,dow sluzbowych,

stanowiqcych ich wlasnoSc otaz po.iazdow prywatnych pracownik6w tych

je<lnostek uzywanyoh do cel6w sluzbowych na podstawie wydanego identyfikatora

slu2bowego,
6) mieszkanc6w zarneiclowanych na pobyt staly lub oztlsowy w lokalu rrieszkalnym

usytuowanym WZy ulicy ob.iEtej Strefa Platnego parkowania, bgdqcych

wlaScicielami lub wspolwlaScioielami pojazdu,

7) honorowych dawcow krwi, legityrnuj4cych sig ksi4zeczk4 ,,Zasluhony I'lonorowy

Dawca Krwi",
8) kobiet w ciqzy bqdqcyoh wlaScicielern lr.rb wspolwlaScicielem pojazdtr, ktole.i

prawo wlasnoSci potwierdzone wpisem w clowodzie re.)estracy.f nym b4dz btid4cej

uzytkownikiern pojazdu na podstawie umowy cywilno -prawnej zawarte.j rv lbrrnie

pisemnej.

$8. Szczeg6lowe zasady funkcjonowania Strefy Platnego parkowania okresla itegulamin

korzystania ze Strefy Platnego Parkowania przy ul. Plac WolnoSci w Kolbuszowej

stanowiilcynt zalqcznik nr 2 clo niniejsze.i uchwaly'



$9.lWjazd na platne niestrzezone mieisce parkingowe oztrakowane sq znakarni D-44

,,Strefh Platnego Parkowania" natomiast wyjazd znakiem D-45 ,,Koniec Strefy l)latnegcl

Parkowania",
2, Zaslrzelone miejsce parkowania ,,koperta ,, oznakowane z4akiem D- 1 8 a.

$l0.Obowi4zkiem kierowcy pojazdu parkujqcego w Strefie Platnego Parkowania .iest

wniesienie oplaty za postoj natychrniastpo zaparkowaniu pojaz,du za caly przewidywany

czas postoju,

$ll.Wykonanie uchwaly Powierza sig Burmistrzowi Kolbr"rszowej.

$l2.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku LJrzgclowym Wo.iervodztwa

Podkarpackiego.

$13. Llchwala wchodzi w lycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku

Urzgclowyrn Woj ewodztwa Podkarpackiego.
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Zalqcznik nr 2 do uchwaly IXlll9l19 zclnia
31,05.2019 roku Rady Miejskiej w Kolbuszowe.j

Regulamin korzystania ze Strefy Piatnego Parkowania przy ul, Plac WolnoSci w Kolbuszowe.j

$1. Regulamin okreSla szczeg<ilowe zasady parkowania pojazcl(rw saniochodowych w Strefle
Platnego przy ul. Plac WolnoSci w Kolbuszowej.

$2. Uzyte w regulaminie okreSlenia oraz skr6ty oznaczajq:

I) SPP -.Strefa Piatnego parkowaniii,
2) BSPP - biuro strefy platnego parkowania
3) Inkasent SPP - pracownik upowaZniony do pobierania oplat za parkowanie w Strefle

Platnego parkowania
4) Kontroler SPP - uprawniony pracownik Urzgdu Miejskiego kontrolujqcy poprawnoSc

uiszczania oplatza post6j pojazd6ww Spp
5) Parkomat 'urzqdzenie umozliwiai4ce oplacenie postoju po.jazdu w SPP wyda.iqce za

optat4 bilet parkirlgowy na okt'eSlony ezas postoj u,
6) Bilet parkingowy - dow6d uiszczenia oplaty, wygenero\\,any automatycznie pt'z,ez,

urzqdzenie elektronicz.trego poboru oplaty za posto.i po.jazdow w SPP. Bilet
parkingowy zawtera oznaczenie administracyjnego SPP, numer referencyjny pojazdu
oraz datE i godzing, do ktorej oplata za postoj zostala uiszczona.

7) Karla abonamentowa - dokument zawieraj4cy sw6j numer seryjny oraz numer
rej estracyj ny poj azdu, potwierdzaj 4cy wniesieni e optaty abonamentowej,
uprawniajqcy do parkowania w SPP bez wnoszenia oplaty .jednorazowe.j.

8) Karta parkingowa - dokument wydany osobie niepelnosprawne.j na podstawie art8
ustawy z dnia20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.( tekst jedn. Dz.tJ .22018
r, poz. I 990)

9) Zastrzehone miejsce postojowe ,, kopefta" - zastrzeaone stanowisko postojowe
.v{Yznaczone w celu korzystania z niego na prawach wylEcznoSct prz,ez osobE, ktora
poniosla ztego tytutu oplatg,

l0) Karta Duzej Rodziny - dokurnent imienny wydany przez. Burmistrza Kolbuszowe.j
uprawniaj4cy do korzystania z 50o/o bonifikaty w oplacic dla posiadaczy
wykupionego abonamentu, lub w przypadku jego braku 'za kaad'4 wykupiona godzing.

$3. l.Prawo do korzystania z zastrzezonego miejsca parkingowego ,,koperty" prz,yslugu.ie
w pierwsze.j kolejnosci przedsiEbiorcy posiadajqcemu tytul prawny do lokalu
usytuoivanego w SPP, ktory w tynr celu zawrze umowg zzarzqdcqdrogi okreSla.j4cq czas
i warunki korzystania z ,,koperty", po uprzednim uiszczeniu wymaganej oplaty.

2. Liczba,,koperl" w SPP jest limitowana do l0 % calkowitej liczby miejsc parkingowych.

3. Koszty zwiqzane z utworzeniem zaslrzelonego mie.isca parkingowego wraz z
przywr6ceniem tego miejsca do stanu pierwotnego, ponosi u2ytkownik ,,koper1y".



4. ZajEcie ,,koperty" przez pojazdy samochodowe innych os6b niz uprawnione, nie
upowa2nia do roszczenztego tytulu w stosunku do zarz1dcy drogi.

$5.1.W celu skorzystania z uprawnieri do bonifikaty od oplat parkingowych osoba
uprawniona powinna okazac inkasentowi Kartg Du2ej Rodziriy.

2. Wykupiony bilet parkingowy przez caly czas swojej waZnoSci uprawnia do parkowania
w granicach SPP.

3. Bilet parkingowy ,, Karta abonamentowa", ,, identyfikator" powinien byd wylo2ony
wewn4trz pojazdu za przedniE szybq w spos6b widoczny umozlwiaj4cy swobodne
odczytanie treSci i stwierdzenie ich wa2noSci przez inkasenta lub kontrolera SPP.

$6.1.D1a posiadaczy pojazd6w korzystaj4cych z zerowej stawki oplat wymienionych w
Uchwale Rady Miejskiej w Kolbuszowej wystawia sig odrgbny identyfikator, zawierajqcy
dane okreSlaj4ce markg, typ i numer pojazdu.

2. Identyfikator wydaje sig na dany rok kalendarzowy.

3.Zmianauwidocznionych w identyfikatorze danychdotycz1cych pojazdu, niepowoduj4ca
utraty uprawniefr do korzystania z zerowej stawki oplaty ( np. zmian pojazdu na inny),
wymaga - w celu dalszego korzystania uzyskania nowego identyfikatora pod warunkiem
przedstawienia dokument6w potwierdzaj4cego zaistnialq zmiang oraz zwrotu poprzednio
wydanej karty.

$7.1. Kieruj4cy lub wlaSciciel pojazdu kwestionuj qcy zasadnoSd wystawienia wezwania
moZe wnieS6 reklamacjg do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej. Reklamacje wnosi sig
niezwlocznie po otrzymaniu wezwania, jednak nie dluzej niL w ci4gu 7 dni od dnia
wystawienia wezwania.

2. Podstaw4 reklamacji o kt6rej mowa w ust.1 jest:

l) bilet parkingowy wykupiony w czasie dluZszym nie dluzszym niZ 5 min. od czasu
wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia oplaty dodatkowej,

2) kolejny bilet wykupiony w czasie nie dlulszym niz10 min. Od czasu utraty waznoSci
wczeSniej wykupionego biletu parkingowego,

3) wahny bilet parkingowy, ( karta abonamentowa, identyfikator sluZbowy), kt6ry nie
zostal umieszczony zaprzednil szybq pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. W przypadku uznania reklamacji dokument oplaty dodatkowej ( wezwanie) nie wywoluje
skutkow prawnych.

PRZE z{cY
Rady Mi Kolbuszowej

mgr 'Aleksonder Wilk


