Uchwała Nr XVII/211/11
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z dnia 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz.675, z dnia 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 13 ust. 1 pkt. 1, art.
13b oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.
1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.
1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz.
13) na wniosek Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz po zaopiniowaniu przez Starostę
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1
1.

2.

Na obszarach miasta Kędzierzyna-Koźla, charakteryzujących się znacznym deficytem
miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych,
ustala się strefy płatnego parkowania.
Obszar stref wyznaczają:
1) pasy drogowe ulic:
a) Piastowskiej (od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania ulic:
Bohaterów Westerplatte, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Pamięci Sybiraków),
b) Grzegorza Piramowicza (od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do
skrzyżowania z ul. Sądową),
c) Bohaterów Westerplatte,
d) Józefa Ignacego Kraszewskiego (włącznie od posesji Józefa Ignacego
Kraszewskiego 4 do skrzyżowania ulic: Piastowskiej, Bohaterów Westerplatte i
Pamięci Sybiraków),
e) Pamięci Sybiraków,
f) Marii Konopnickiej,

g) Norberta Bończyka,
h) Władysława Planetorza,
i) Złotniczej,
j) Anny,
k) Józefa Poniatowskiego,
l) Targowej,
ł) Henryka Sienkiewicza,
m) Sądowej,
n) Marii Skłodowskiej Curie,
o) Dr Wojciecha Czerwińskiego,
p) Bolesława Limanowskiego,
r) Garncarskiej,
s) Grunwaldzkiej (od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ulic:
Aleksandra Głowackiego, Grunwaldzkiej i Henryka Dąbrowskiego),
t) Aleksandra Głowackiego,
u) Al. Jana Pawła II (od skrzyżowania ulic: Jana Matejki, Aleksandra Głowackiego
i Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ulic: Doktora Judyma, Pl. Wolności i Al. Jana
Pawła II),
w) Jana Dzierżonia,
x) Jana Matejki (od skrzyżowania ulic: Jana Matejki, Aleksandra Głowackiego
i Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ulic: Jana Matejki, Konstantego Damrota)
y) Wojska Polskiego (od skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Al. Jana Pawła II
do skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Harcerskiej),
2) wydzielone parkingi obsługujące drogi publiczne (przy dworcu PKP, działki
nr: 1339/6, 1340/2, 1339/4 obręb Kędzierzyn).
§ 2.
Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych
w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 17°°.
§ 3.
Ustala się następujące stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych:
1) za pierwsze pół godziny parkowania
0,60 zł;
2) za każde 5 minut ponad pół godziny w pierwszej godzinie parkowania
0,10 zł;
3) za każde 30 minut w drugiej godzinie parkowania
0,70 zł;
4) za każde 15 minut w trzeciej godzinie parkowania
0,40 zł;
5) za każde 5 minut w czwartej i kolejnej godzinie parkowania
0,10 zł.

§ 4.
1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania mogą
być uiszczane w formie opłat zryczałtowanych.
2.

Ustala się następujące stawki opłat zryczałtowanych:
6,00 zł,
1) dzienna, za 1 dzień parkowania
2) miesięczna
60,00 zł,
3) roczna, za parkowanie na drogach publicznych sąsiadujących bezpośrednio
z nieruchomością, w której zamieszkuje parkujący legitymujący się dokumentem
potwierdzającym zameldowanie w strefie płatnego parkowania i posiadający
parkowany pojazd na podstawie tytułu własności, współwłasności lub umowy
leasingu
60,00 zł.

§ 5.
Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla następujących
użytkowników:
1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób przewożących
takich niepełnosprawnych kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową,
2) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej, służb medycznych,
Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz służb
eksploatujących usytuowane na terenie miasta urządzenia infrastruktury technicznej
w zakresie energii cieplnej i gazowej, zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
3) kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i
D-20 (postój taksówek oraz koniec postoju taksówek),
4) kierujących oznakowanymi pojazdami zaopatrzenia w dni robocze, określone w § 2,
w godzinach od 8°° do 10°°,
5) kierujących oznakowanymi pojazdami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Kędzierzynie-Koźlu.
§ 6.
1. Opłatę określoną w § 3 uiszcza się przy użyciu automatów parkingowych (parkomatów)
zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych oraz elektronicznych form płatności
2. Opłatę określoną w § 4 pobiera się w wyznaczonych przez zarządców dróg punktach
sprzedaży na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Opłatę za parkowanie określoną w § 3 uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju,
przy czym opłata winna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowanie pojazdu, nie
później niż 10 min od zaparkowania pojazdu.
4. Opłatę za parkowanie określoną w § 4 uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju,
przy czym opłata winna zostać wniesiona przed zaparkowaniem pojazdu.

5. Opłatę uiszczoną w parkomacie lub za pomocą elektronicznych form płatności wnosi
się za dowolny okres czasu w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym
minimalna opłata wynosi 0,60 zł.
6. Bilet parkingowy, kartę abonamentową lub kartę parkingową upoważniającą do uiszczenia
opłaty w formie elektronicznej parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za
przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.
7. Uiszczona opłata określona w § 3 i § 4, z wyłączeniem opłaty określonej w § 4 ust. 2 pkt 3,
uprawnia do parkowania pojazdu samochodowego we wszystkich strefach płatnego
parkowania do czasu upływu opłaconego okresu.
8. Uiszczona opłata określona w § 4 ust. 2 pkt 3, uprawnia do parkowania pojazdu
samochodowego na drogach publicznych sąsiadujących bezpośrednio z nieruchomością,
w której zamieszkuje parkujący, do czasu upływu opłaconego okresu.
9. W przypadku uszkodzenia parkomatu opłata winna być wniesiona w innym sprawnym
parkomacie lub w formie elektronicznej.
10.Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczeń o udostępnienie miejsca
parkingowego.
11. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
§ 7.
1. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawiane jest wezwanie
do zapłaty opłaty dodatkowej. Wezwanie to umieszcza się na przedniej szybie pojazdu pod
wycieraczką w dniu wystawienia.
2. W przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej zarządca lub zarząd drogi doręczy listem
poleconym właścicielowi pojazdu wezwanie do jej uiszczenia.
3. Właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej może
wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 7.
4. Reklamację wnosi się na piśmie do właściwego zarządcy lub zarządu drogi.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji przez właściwego zarządcę lub zarząd drogi reklamujący
zostaje zawiadomiony pisemnie. Stanowisko organu rozpatrującego reklamację jest
ostateczne.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji wezwanie nie rodzi skutków prawnych.
7. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.
8. Jeśli w wyniku rozpatrzenia reklamacji ustalono, że osobą, która nieuiściła opłaty za
parkowanie, jest inna osoba niż właściciel pojazdu, to wezwanie do uiszczenia opłaty
dodatkowej dostarcza się listem poleconym tej osobie, chyba że osoba ta przed
wystawieniem wezwania uiści opłatę dodatkową.
§ 8.
1. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 3 i 4, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej
wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobierana będzie opłata
dodatkowa w wysokości:
1) 25 zł - płatna na podstawie:
a) wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

b) zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania,
2) 50 zł - płatna po terminach, o których mowa w punkcie 1a, 1b .
2. Opłatę dodatkową należy wpłacać na rachunek bankowy właściwego zarządcy lub zarządu
drogi lub w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 10.
Traci moc uchwała Nr IV/24/2006 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle oraz uchwała Nr V/40/2007 Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2006
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta
Kędzierzyn – Koźle
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, a także w prasie lokalnej.

