
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/1159/22 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek  

i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania 

Na podstawie art. 13b ust. 3, 4, 4a i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. 

poz. 642, zm. z 2022 r. poz. 2080) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie: 

„1) opłata jednorazowa: 

a) za pierwsze 1/2 godziny 2,20 zł, 

b) za pierwszą godziną 4,40 zł, 

c) za drugą godzinę 5,20 zł, 

d) za trzecią godziną 6,20 zł, 

e) za każdą następną godziną 4,40 zł, 

f) opłata dzienna 30,00 zł; ”; 

2) § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opłata jednorazowa: 

a) za pierwsze 1/2 godziny 1,20 zł, 

b) za pierwszą godziną 2,40 zł, 

c) za drugą godzinę 2,90 zł, 

d) za trzecią godziną 3,50 zł, 

e) za każdą następną godziną 2,40 zł, 

f) opłata dzienna 20,00 zł; ”; 

3) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadającymi karty parkingowe, w rozumieniu 

art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 listopada 2022 r.

Poz. 3203



z późn. zm.) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty,  

z wyjątkiem parkingu typu "Parkuj i Jedź". Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą 

pojazdu, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części 

pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej 

numeru i daty ważności;”; 

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 oraz niepobranie biletu, o którym mowa w § 4 pkt 5, 

pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 120,00 zł w obszarze strefy A.”; 

4) § 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 oraz niepobranie biletu, o którym mowa w § 4 pkt 5  

i 8, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł w obszarze strefy B.”; 

5) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu do kwoty 60,00 zł w przypadku, gdy 

zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego  

o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.”; 

6) § 7 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1a, ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł w przypadku, gdy 

zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego  

o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 
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