
Uchwała Nr XXIV/519/2016 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 marca 2016 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w podstrefie „I”, „niebieskiej” łącznie z podstrefą „II”, „pomarańczową” – 200 zł 

miesięcznie,” 

 

2) W § 3 ust. 5 po pkt 2 dodaje się  pkt. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym w podstrefie „I”, „niebieskiej” 

łącznie z podstrefą „II”, „pomarańczową” –  100 zł miesięcznie, 

3) dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym w podstrefie „II”, 

„pomarańczowej” – 60 zł miesięcznie.” 

 

4) W § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

 

„5a. Ustala się stawkę opłaty abonamentowej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 

1 zł miesięcznie.” 

 

5) W § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Opłatę dodatkową należy uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

Wezwania.” 



6) W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie stanowiącym załącznik nr 2 do 

uchwały: 

a) w § 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Abonament dla osoby niepełnosprawnej – jest to dokument potwierdzający 

uiszczenie opłaty abonamentowej za okres od 1 miesiąca do 1 roku za postój w SPP, 

wydawany na podstawie karty parkingowej o której mowa w § 4  pkt 1 uchwały,” 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.  Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie 

opłaty za postój, poprzez jeden ze wskazanych sposobów: 

1) niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu wykupienie biletu parkingowego 

w parkomacie z jednoznacznie określonym czasem postoju oraz numerem 

rejestracyjnym parkującego pojazdu. Opłatę wnosi się za cały przewidywany czas 

postoju; 

2) wykupienie abonamentu mieszkańca; 

3) wykupienie abonamentu zwykłego; 

4) wykupienie abonamentu dla osoby niepełnosprawnej; 

5) niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu wniesienie opłaty za pomocą systemu 

płatności mobilnych.” 

c) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. 

1) Abonament dla osoby niepełnosprawnej wydawany jest wyłącznie na jeden pojazd 

znajdujący się w dyspozycji osoby niepełnosprawnej, jej rodzica lub opiekuna 

prawnego na podstawie aktualnej karty parkingowej o której mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. 

zm.) na okres ważności karty, jednak nie dłużej niż na okres 1 roku. Abonament 

uprawnia do postoju na wszystkich miejscach postojowych w ramach SPP. 

2) Abonament wydawany jest na wniosek złożony do Administrującego SPP za 

pośrednictwem COSPP, po uprzednim okazaniu karty parkingowej oraz dokumentu 

uprawniającego do dysponowania pojazdem.” 

d) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za postój, abonament mieszkańca, 

abonament zwykły, abonament dla osób niepełnosprawnych, karta parkingowa osoby 



niepełnosprawnej, identyfikator systemu płatności mobilnych winny być umieszczone 

w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, na jego desce rozdzielczej, w sposób nie 

budzący wątpliwości co do ich ważności tak, aby stwierdzenie uprawnień lub uiszczenia 

opłaty za postój było możliwe dla kontrolerów SPP. 

e) w § 9 pkt 1 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) sprawdzanie ważności abonamentów dla osób niepełnosprawnych.” 

§ 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. 

 

 

 

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 zmiany pozwalającej osobom 

niepełnosprawnym na szeroki i tani dostęp do miejsc postojowych na  terenie całej strefy. 

Obniżenie opłat abonamentowych dla pojazdów o napędzie elektrycznym 

i hybrydowym jest realizacją preferencji dla ruchu pojazdów ekologicznych i przyczynia się 

do zmniejszenia emisji spalin w centrum Rzeszowa. 

Inne zmiany w uchwale mają charakter porządkowy. 

 


