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UCHWAŁA NR XIX/224/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za
parkowanie oraz sposób ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.),
Rada Miejska w Siewierzu
uchwala:
§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania w miejscowości Siewierz, na obszarze charakteryzującym się
znacznym deficytem miejsc postojowych, w obrębie płyty rynku w Siewierzu.
2. Zasięg terytorialny strefy płatnego parkowania jest określony w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
3. Wjazd do strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem drogowym D-44 "strefa płatnego
parkowania", a wyjazd oznakowany jest znakiem D-45 "koniec strefy płatnego parkowania".
§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych
miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania:
1) 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania;
2) 3,50 zł - za drugą godzinę parkowania;
3) 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania;
4) 3,00 zł - za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania.
§ 3. 1. Opłata pobierana jest za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00
do 17.00.
2. Opłatę za parkowanie pojazdów wnosi się z góry za przewidziany okres postoju poprzez wykupienie
biletu bezzwłocznie, bez wezwania, po zajęciu miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania
w wysokości określonej w § 2 za pomocą płatności:
1) gotówkowej w samoobsługowym automacie parkingowym;
2) bezgotówkowej kartą płatniczą w samoobsługowym automacie parkingowym.
3. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkomatu umieszcza się po zaparkowaniu pojazdu
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
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4. Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem
opłaty.
5. Uiszczona opłata w parkomacie uprawnia do postoju w całej strefie płatnego parkowania, do czasu
opłaconego okresu.
§ 4. 1. Za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie płatnego
parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 50,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania do
uiszczenia opłaty dodatkowej;
2) 100,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1, opłatę dodatkową
należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.
2. W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia należnej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania
kontroler wystawia wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, którego:
1) oryginał umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką;
2) kopię przekazuje się zarządcy drogi.
3. Opłatę dodatkową wnosi się w formie przelewu lub poprzez terminal płatniczy w kasie Urzędu Miasta
i Gminy Siewierz na konto zarządcy drogi.
§ 5. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych:
1) służb wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych – na czas usunięcia
awarii albo świadczenia usługi;
2) osób niepełnosprawnych, posiadających ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy organ,
parkujących wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
3) taksówek, parkujących wyłącznie w miejscach dla nich wyznaczonych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu
mgr Barbara Bochenek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–3–

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/224/2021
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