
Uchwała Nr XIX/401/2015 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa 

strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat 

za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460 z późn. zm.) 
 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty 

dodatkowej i sposobu ich poboru wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 

 

1. W podstrefie „I”, „niebieskiej”, wprowadza się stawki opłaty za postój pojazdów 

samochodowych w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę – 2 zł; 

2) za drugą godzinę – 2,40 zł; 

3) za trzecią godzinę – 2,80 zł; 

4) za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2 zł.  

2. W podstrefie „II”, „pomarańczowej”, wprowadza się stawkę opłaty za postój pojazdów 

samochodowych w wysokości 1,50 zł za każdą godzinę postoju. 

3. Ustala się stawkę opłaty abonamentowej dla osób zamieszkujących na terenie strefy 

w wysokości: 

1) pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym – po 10,00 zł/miesięcznie każdy, 

2) trzeci i następne kolejne pojazdy w gospodarstwie domowym – po 100,00 

zł/miesięcznie każdy. 

4. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę 

ubiegającą się o abonament mieszkańca, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo 

prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale 

z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu 

wywodzą z prawa tej osoby. 



5. Ustala się stawki opłaty za abonament zwykły w następujących wysokościach: 

1) w podstrefie „I”, „niebieskiej” –  200 zł miesięcznie, 

2) w podstrefie „II”, „pomarańczowej” – 120 zł miesięcznie. 

6. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. 1 i 2 za pomocą urządzeń technicznych, 

umożliwiających naliczanie opłat odpowiednio do faktycznego czasu postoju, 

a w szczególności przez określenie czasu postoju za jaki pobierana jest opłata 

z wykorzystaniem telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. 

7. Opłaty za postój w Strefie uiszcza się z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, 

nie później jednak niż do 10 minut.”. 

 

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 20,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu sporządzenia wezwania 

o nieopłaconym postoju;”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada 

Miasta Rzeszowa uchwałą  nr XVIII/372/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. wprowadziła na 

terenie miasta Rzeszowa strefę płatnego parkowania oraz ustaliła wysokość opłat z tego 

tytułu.  

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców miasta Rzeszowa postulatom, 

Prezydent Miasta Rzeszowa proponuje wprowadzenie zmian do treści przedmiotowej 

uchwały, które m.in. mają za cel częściowe obniżenie ustalonych stawek oraz zróżnicowanie 

wysokości opłaty abonamentowej zwykłej od danej kategorii podstrefy. 

 


