UCHWAŁA NR XIX/367/2020
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 24 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia
strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na
terenie miasta Gliwice
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta
Gliwice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustala się następujące stawki opłat:
1) opłata w podstrefie A:
a) za pierwszą godzinę postoju 3,00 zł,
b) za drugą godzinę postoju 3,50 zł,
c) za trzecią godzinę postoju 4,20 zł,
d) za czwartą i kolejne godziny postoju 3,00 zł,
e) opłata wnoszona z góry za cały dzień postoju 25,00 zł.
2) opłata w podstrefie B:
a) za pierwszą godzinę postoju 2,00 zł,
b) za drugą godzinę postoju 2,40 zł,
c) za trzecią godzinę postoju 2,80 zł,
d) za czwartą i kolejne godziny postoju 2,00 zł,
e) opłata wnoszona z góry za cały dzień postoju 12,00 zł."
2) w § 7 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: "Opłata dodatkowa pobierana jest za nieopłacony postój
pojazdu w wyznaczonym miejscu parkingowym.W przypadku postoju pojazdu w tym samym dniu na innym
miejscu postojowym wystawiana jest kolejna opłata dodatkowa".
3) § 8 uchyla się w całości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Gliwice

Krystyna Sowa
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