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UCHWAŁA NR XXII/412/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych
na obszarze miasta Bielska-Białej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)
Rada Miejska
uchwala
§ 1. W uchwale nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze
miasta Bielska-Białej, w jej Załączniku nr 2 – Regulaminie poboru opłat w strefie płatnego parkowania na
drogach publicznych Miasta Bielsko-Biała (SPP), dokonuje się następujących zmian:
1) w § 1 ust. 1 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 i 5 w następującym brzmieniu:
„4) wykupienie za gotówkę lub kartą płatniczą biletu w automacie do poboru opłat za postój, zwanym
dalej parkomatem;
5) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych, zwanego dalej systemem mobilnym.”
2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Do poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP, w sposób wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1,
upoważnieni są inkasenci MZD ubrani w wyróżniające kamizelki z oznaczeniem: „Kontrola opłat
postojowych w Bielsku-Białej”, legitymujący się jednocześnie imiennym identyfikatorem ze zdjęciem
podpisanym przez Dyrektora MZD.
2. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za postój do rąk inkasenta MZD jest bilet parkingowy wydany
przez inkasenta MZD.”
3) po § 3 dodaje się § 31 i 32 w następującym brzmieniu:
„§ 31. 1. Uiszczając opłatę w parkomacie należy wybrać czas postoju oraz wpisać nr rejestracyjny
pojazdu.
2. Wykupienie biletu w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr,
20 gr, i 10 gr odliczoną kwotą za wybrany czas postoju lub kartą płatniczą.
3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za postój w sposób wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 jest bilet
z parkomatu, który kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić w sposób wskazany w § 2 ust. 3.
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4. Opłacony bilet z parkomatu daje kierującemu uprawnienia wskazane w § 2 ust. 4.
5. Uiszczając opłatę w parkomacie można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu realizowany
w danym dniu.
§ 32. 1. Uiszczając opłatę za postój za pomocą systemu mobilnego należy wybrać czas postoju oraz
wpisać nr rejestracyjny pojazdu.
2. Osoby zamierzające uiszczać opłaty za postój pojazdu za pomocą systemu mobilnego
zobowiązane są umieścić stosowną winietę wydaną bezpłatnie przez MZD za przednią szybą pojazdu
samochodowego lub jeśli nie jest to możliwe w innym miejscu, gdzie byłaby dobrze widoczna.
3. Uiszczenie opłaty za pomocą systemu mobilnego daje kierującemu uprawnienia wskazane w § 2
ust. 4.
4. Uiszczając opłatę za pomocą systemu mobilnego można regulować wyłącznie opłaty za postój
pojazdu realizowany w danym dniu.”
4) § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego dla inkasenta
MZD dowodu uiszczenia należnej opłaty inkasent MZD wystawia wezwanie, w którym określa datę,
godzinę rozpoczęcia postoju, miejsce postoju, nr rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz jego markę.
Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Postój pojazdu
samochodowego w SPP bez widocznego dla inkasenta MZD dowodu uiszczenia należnej opłaty może
być rejestrowany w formie zdjęć.”
5) w § 6 skreśla się ust. 3.
6) skreśla się § 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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