
RADA ITIEJSKA
w KOLBUSZOWEJ

UCHWAI,A NR XIV/180/19
RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ

z dnia 30 paildziernika 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwaty Nr IX/l l9ll9 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia
31.05.2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Kolbuszowa Strefy Platnego

Parkowania oraz oplat za parkowanie pojazd6w na drogach publicznych

Na podstawie artykulu l8 urst.2 pkt l5 iart.40 ust. I iust.2 pkt4. L1rt.4l.l Ustawy'

zdnia 8 marqa 1990 roku o samorzqdzic gminnym ( tckst.icdn. Dz,tJ. 22019 r. poz.506 zpo'2.n.

zm)orazwzwi4zkuzart. 13ustlpktlorazart. 13bust3i4iart.13fUstawyzdnia2l
marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekstiedn. Dz.U.22018 r. poz. 2068 zpoLn. zm.)

uchwala siE, co nastgpuje:

Sl. $ 6 w Uchwale Nr IX/l 1gllg Rady Miejskiej w Kolbuszow ej zdnia3l,05.2019 r. otrzymu.ic
brzmienie:
DIa posiadaczy Karty Du2ej Rodziny wydanej przez Burmistrza Kolbuszowej ustala sig 50%

bonifikaty w oplacie o kt6rej mowa w $ 4 ust. I pkt 2 uchwaly.

$2. Znrianie ulega zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr IX/ll9ll9 Rady Miejskiej w Kolbuszowe.i

z dnia 31.05,2019 r. w sprawic ustalenia na terenie Miasta Kolbuszowa Strcly l)latncgo
Parkowania orazoplat za parkowanie po.iazdciw na drogach publicznych i otrzyntulc brznricnic
jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

$3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

$4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego

i wchodzi w 2ycie z dniem 1.5 listopada2019 r.
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UZASADNIIiNIIi

t.ldzielcnic ,5094 bonifikaty clla posiaclaczv Kart,v t)trzc.f ltoclz.inv u'1'danc.l przez

[]grlristrza Kolbr-rszorve'i nie .jest mo2[iwe do zaprograrnowania w parkonlacic St4d ta

bopilikata bgdzic ntiala zastosowanie .iedynie w przypadku wykupienia ,,karty

abonanteutowej ".
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Zalqcznil< rrr 2 clo uchrlalr Nr IX/1 l9i 19

Rady Miejskic.j w Kolbuszorvcj

zdnia 31.05.2019 r.

Itcgulamin korzvstania zc Strcf.r' I)latncgo Parkon'ania przv ul. l)l:rc WolnoSci
u Kolbuszowc,j

$1. Regularlin okrcSla szczeg6lowe zasady parkolvarria po.jazdow sarnochodowych w Strcllc
Platnego Parkowania przy Lrl. Plac WolnoSci n Kolbllszowe.i.

$2. LJzytc u' rcgulanrinic okrcSlcnia olaz skrtitr ozrraczlrjq:

i) SPI) - Strcta l)latrrego Parkou,,ania.

2) BSPP - biuro Strefy Ptatnego Parkowania
3) Inkasent SPP - pracownik upowazniony do pobierania oplatza parkowanie w Strcllc

Platnego parkowania
4) Kontroler SI)P - uprawniony pracownik Urzqdr.r Mieiskiego kontrolu.j4cy poprar,vnoSc

r.riszczanin oplat za post6.i pojazdou' u' SPP

5) l)arkonrat - urz4clzcnic lrnrozliu'iai4cc oplaccnic posto.iu po.jazdLr u'SI)l) vlrclujircc zlr

oplatq bilct parkingow) na okrcslor.))' cz-as posto.ju.

6) Ililet parkingowy dowod uiszczenia oplaty. wygencrowany automatlcznir' przcz

r-rrzqdzenie elektronicznego poborLr oplaty za postoj pojazd6w w SPP. Bilet parkingo\\')'
zau'iera oznaczenie adnrinistracy.jncgo SPP" numer ref-erencyjny pojazdu oraz clatc

i godzing. do kt<irc.j oplata za postirj zostala uiszczona.

7) Karta abonar-r-rcntou,a cloliur-ncnt zau'icruiilcv swti.i nunrcr scn jnr ()raz nLlurcr

rc'lcstracf inr po.jazdLr. potricrclza.j4cl, unicsicnic oplal,r abor-ranrcntouc.j . upla\\ nia.yile .r

do parkowanier w SPP bcz wnoszcnia oplaty.icdnorazowcj.
8) Karta parkingowa - dokument wydany osobie niepelnosprawnej na podstawic ar18

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.( tekst jedn. Dz.U . 2.2018

r. poz. I 990)
9) l,aslrzeZone mieisce postojowc ,. koperta" -- z.astrz.ezone stanowisko posto.iou'c

\\vznaczollc *, cclu korzl,stauia z rricgo nr prir\\ach w'1'lqczttoSci 1-rt'zcz osobc. kttit'it

porriosla z tcg,o t)'tLrlrr oplatg.
10)Karta Duze'j Rodziny - dokunrent irnienny u'ydany ;rrzez Burmistrza Kolbuszorre'i

uprawnia.iqcy do korzystania z.50oh borrifikaty w oplacie dla posiadaczy wykupiorrego

abonallcutu.

$3. l.Prawo do korzystania't.'zastw.v2<>nego nrie'isca parkingowcgo..koper1y" przysluguje

w pierwszej kolejnoSci przedsigbiorcy posiadaj4cemLr tytul prawny do lokalu usytuowatiego

w SPP, kt6ry w tym celu zawrze umowg z zarzqdcq drogi okreSlaj4c4 czas i warunki

korzystania z ,,koperty", po uprzednim uiszczeniu wymaganej oplaty.

2.Liczba,,kopefi" w SPP jest limitowana do l0 % calkowitej liczby mieisc parkingowych.



l. I(esztr zu iiyzanc z Lrtu,orzcnie u.t /.astrzczoltcllo Ittic.isca parkillgow'ego wraz

z ltrzlwr6ccnien'r tcgo niie.jsca do stanu picrwotnego. portosi uzytkownik ,,kopcrty".

4. l,ayEcie ..koperty" przez pojazdy samochodowe innych os6b niz uprawttione. ttic

r-rpowaznia do roszczeti z tego tytulu w stosunku do zatz4dcy drogi.

$5.1.W celLr skorzystania z uprawniei do bonilikaty za kartq abonanlentowq osoba

lu ;rrar.vn i o rra pow'i n na okazac i ttkasentowi Kartq Du2ej Roclziny.

2. WykLrpiony bilet parkingowy ptzez caly czas swoje.i waznoSci uprawnia do parkowania

w granicacli SPP.

3. tlilet parkingowy .. Karta abonamentowa". .. identyfikator'' powinier-r b;'i wylozot'ty

r,vewn4trz po.iazclu z-Lt przcclniq sz1'ba w' sposob r.vitlocznl' trntozlr,via.iqcl" sr.voboclnc

o6lczr,tanic trcSci i stu,icrclzcnic iclt rlaznosci przcz ittkascttta lub l<ontrolcra SI)l).

$6.1. t)la posiaclaczy po.iaz.clolv korzysta.jqcy'ch z zerolvcj stawki oplat wynlienionych

w LJchwale I{ady' Mie.jskie.i w Kolbuszowej wystawia siQ odrgbny identvfikator.

z-au,iera.iEcy dane okreslaj4ce markg. typ i trurner pojazdu.

2. lclcntyfikator wyclaje siE na dany rok kalendarzowy.

i. Zrtriana uwidocznionych rv idcntyfikatorz.e clanych clotycz4cych pojazcl-r, niepowoduf4ca

Lrtratl uprawnicri clo korzystania z zerow'e.i stawki oplaty ( np. zmian pojazdr"r na inny).

wymaga - w celu dalszego korzystania uzyskania nowego identylikatora pod warunkien-t

przedstawienia dokument6w potwierdzaj4cego zaistnial4 zmianq oraz zwrotur poprzednio

w,vdanej karty.

$7.1. Kierurirlcl, lub n,laScicicl po.iazclu krvcstionuiqcl' zasaclrtoSC rv-',-stawict.tia u.'zr,r'attia

n'rozc r,,,r.ricsc lcl<lantacig clo I lrzgrlr-r N4ic'jsliicgo n Kolbttszorre'i. I{cklanlac.ic rvtlt'rsi siq

nicz.ukrcz.r-ric 1'ro otrz.1'ntiu'tir-r u,czrlania..jcclrrak nic cllLr2e'i Iriz w ci4gr-r 7 cini od drlia

\\ ) sta\\ icttia u czr.n attia.

2. Podstaw'q reklamacji o kt6rej mowa w ust.l jest:

1) bilct parkingowy wykLrpiony w czasic c'lluzszym nie dluzs't.,vrtt rti'Z 5 min. ocl czasu

rrrstau,icniapr/.c'/. kontrolcra r,r,czr,rania clo uiszczcnia oplatl cloclatkorve'i.

2) l<olc.jny bilct wykLrpiony w czasic nic dlr.rzszyrl niz 10 ntin. Od czasu utraty wa2noSci

wczesn iei wykupionego biletu parkingowego,

3) wazny bilet parkingowy, (karta abonamentowa, identyfikator stru2bowy), kt6ry nie zostal

trrnieszczony zaprzedni4 szyb4 pojazdr.r zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. W przl,ltaclliu uzrrania rcklarrrac.ji ckrkr-uncnt oplatl,clocialkorve.i 1 r,vczuanic) nic w1'r,r'oh"ric

skutkrjn' pt'au n,r'c h.
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