
Projekt nr 1 
 
z dnia 24 marca 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 
2009 roku 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. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „opłata za parkowanie jednorazowe w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00: ᠆ za ½ godziny 0,50 zł, ᠆ za pierwszą godzinę 1,00 zł, 
᠆ za drugą godzinę 2,00 zł, ᠆ za trzecią godzinę 2,00 zł, ᠆ za czwarta i każdą następna godzinę 2,00 zł”; 

2) w § 2 pkt 2 uchyla się; 

3) § 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „miesięczna opłata abonamentowa 200,00 zł”; 

4) w § 2 pkt 5 uchyla się; 

5) §2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: „roczna opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego 
parkowania posiadających stały meldunek oraz własność lub współwłasność pojazdu samochodowego 
wynosi 200,00 zł”; 

6) § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Opłaty określone w § 2 pkt 1 pobierane będą przy użyciu 
automatów parkingowych”; 

7) § 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Opłaty określone w § 2 pkt 3, 4, 6 należy wpłacać na konto 
ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach”; 

8) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Obsługę automatów parkingowych powierza się ZGKiM Sp.  z o.o. 
w Krapkowicach”; 

9) § 6 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 pobierane będą 
opłaty dodatkowe w wysokości 50,00 zł”; 

10) § 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Opłaty dodatkowe należy wpłacać na konto ZGKiM Sp. 
z o.o. w Krapkowicach”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

Id: BC76A5C6-6326-4A27-ADC3-BC385E59031A. Projekt Strona 1



§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

  
 

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Uzasadnienie

Wprowadzenie proponowanych zmian wynika z tego, iż w porównaniu do pobliskich miast objętych
strefą płatnego parkowania (np. Prudnik, Nysa, Opole) miasto Krapkowice posiada najniższe stawki
w strefie płatnego parkowania. Dla porównania z miastem Opole w strefie B za pierwszą godzinę uiszcza
się tam opłatę w wysokości 1,00zł, a abonament miesięczny wynosi 300,00zł w tańszej strefie.

Stawki, które obowiązują w Krapkowicach zostały wprowadzone w 2004r. i nie były nigdy podwyższane
od początku działania strefy płatnego parkowania. Kolejne zmiany, które proponujemy podyktowane są
zmianą nazwy naszej spółki, a także likwidacją kasy.

Ideą powstania strefy płatnego parkowania w Krapkowicach była większa rotacja samochodów
w centralnych punktach miasta, co po 16 latach się zdewaluowało. W 2020r. roczne abonamenty na ul.
Rynek i okolice zostały sprzedane w ilości szt. 55, co zajmuje znaczną ilość miejsc parkingowych
nie zostawiając ich dla osób przyjeżdżających w celu zrobienia zakupów czy załatwienia innych spraw.
Abonament roczny w kwocie 60,00zł w przeliczeniu na jeden miesiąc parkowania daje nam kwotę 5,00 zł.,
co uważa się za kwotę zbyt małą. Kwota proponowana 200,00 zł za abonament roczny daje w przeliczeniu
na jeden miesiąc parkowania niecałe 17,00 zł.
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