
UCHWAŁA NR XXXV/435/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 24 czerwca 
2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na 
terenie miasta Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021, 
poz. 1372) oraz 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 2021 poz. 1376) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice zmienia się 
treść § 4 pkt 3 i 4, które otrzymują brzmienie: 

„3) miesięczna opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania, przysługująca 
mieszkańcowi będącemu właścicielem, współwłaścicielem pojazdu lub posiadającemu dokument 
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, 
wynajem, dzierżawa) 20,00 zł (weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na 
podstawie przedłożonych dokumentów, z których wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej 
miejscu oraz posiadania pojazdu na podstawie jednego z ww. tytułów prawnych), 

4) roczna opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania, przysługująca 
mieszkańcowi będącemu właścicielem, współwłaścicielem pojazdu lub posiadającemu dokument 
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, 
wynajem, dzierżawa) 150,00 zł (weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na 
podstawie przedłożonych dokumentów, z których wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej 
miejscu oraz posiadania pojazdu na podstawie jednego z ww. tytułów prawnych).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Friedla 
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