
UCHWAŁA NR XXVII/306/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 

miasta Krapkowice.

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326 ) - Rada Miejska 

w Krapkowicach uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice. Granice strefy określają załączniki do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania na terenie miasta Krapkowice i ustala się następujące stawki opłat: 

§ 3. Ustala się zerową stawkę opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników: 

§ 4. 

§ 5. Obsługę automatów parkingowych powierza się TBS „ZGM” Krapkowice Sp. z o.o.  

§ 6. 

§ 7. Uchyla się uchwały nr XII/205/2004 Rady Miejskiej Krapkowic z dnia 27 kwietnia 2004 r. , XIV/214/2004 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16.06.2004r., XVI/255/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 

września 2004r., XI/113/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2007r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

1) opłata za parkowanie jednorazowe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 
w soboty od godziny 8.00 do 14.00 

- za 1/2 godziny 0,50 zł

- za pierwszą godzinę 1,00 zł

- za drugą godzinę 1,20 zł

- za trzecia godzinę 1,50 zł

- za czwartą i każdą następną godzinę 1,00 zł

2) opłata dzienna: 

- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do piątku 6,00 zł

- za parkowanie w sobotę 4,00 zł

3) miesięczna opłata abonamentowa 80,00 zł

4) miesięczna opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe / koperta/ 500,00 zł

5) roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej 

dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126), za parkowanie 
w innych miejscach niż oznakowane tabliczką T-29 ; 20,00 zł 

6) roczna opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania posiadających stały meldunek oraz 
własność lub współwłasność pojazdu samochodowego wynosi 60 zł, tygodniowa opłata abonamentowa wynosi 
20 zł 

1) Osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe wydane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126) oraz kierowców 
przewożących osoby niepełnosprawne posiadających takie karty, parkujących wyłącznie na miejscach 
parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych i oznakowanych tabliczką T-29, 

2) Kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta 
podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym, kierujących pojazdami posiadających 
aktualne zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice na prowadzenie robót w pasie drogowym, kierujących 
pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju
taksówek). 

3) Instytucjom, organizacjom prowadzącym działalność charytatywną i opiekuńczą

1) Opłaty określone w § 2 pkt. 1, 2 pobierane będą przy użyciu automatów parkingowych.

2) Opłaty określone w § 2 pkt. 3, 4, 5 pobierane będą w kasie TBS„ZGM” Krapkowice Sp. z o.o.

1) Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2, pobierane będą opłaty dodatkowe w wysokości 30,00 zł.

2) Opłaty dodatkowe będą pobierane i wpłacane w kasie lub na konto „TBS ZGM”

3) Opłata dodatkowa ulega obniżeniu o 50%, gdy wpłata jej nastąpi przed upływem siedmiu dni od daty wystawienia

4) Nie uiszczone opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowe podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji 
administracyjnej. 

Przewodniczacy Rady Miejskiej

mgr inż Andrzej Kulpa 
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