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UCHWAŁA NR XXIII/257/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały 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. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 1173), wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania:
1) 0,50 zł - za parkowanie do pół godziny - (opłata minimalna);
2) 1,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania;
3) 1,20 zł - za drugą godzinę parkowania;
4) 1,40 zł - za trzecią godzinę parkowania;
5) 1,00 zł - za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania."
2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Opłata pobierana jest za parkowanie w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00."
3. w § 3 ust. 2. dodaje się punkt 3), który otrzymuje brzmienie: "3) bezgotówkowej przy użyciu
elektronicznych form płatności (płatności mobilne)."
4. w § 5 dodaje się punkt 4), który otrzymuje brzmienie: "4) dokonujących zaopatrzenia do punktów
handlowych i usługowych - nie dłużej niż 30 minut."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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