
UCHWAŁA NR XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku 
 
 
w sprawie: wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko 
oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych 
strefach. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) oraz 
art. 13 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2000 r. poz. Nr 71 , poz. 838 z późn. zmian.) w związku z art 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 
43 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1 
 
 
Na wniosek Burmistrza Brzeska, zaopiniowany przez Starostę Powiatu 
Brzeskiego ustala się strefy płatnego parkowania na obszarach określonych w 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
 
1. Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 
strefie płatnego parkowania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 będą pobierane przez uprawnione podmioty 
wyłonione z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów . 

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 4 
 
 
Traci moc uchwała Nr XXVII/302/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 
czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych i placach w Brzesku - zmieniona 
uchwałą Nr XXIX/318/2001 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXVII/302/2001. 

§ 5 
 
 
1.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia w tym 
Dzienniku. 
2.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku 
oraz w prasie lokalnej. 
 
 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  
 



Obszary, na których wprowadza się strefy płatnego parkowania na terenie 
Gminy Brzesko.  
 
Ulice i place: 
1. Asnyka  
2. Berka Joselewicza 
3. Chopina 
4. Cicha (plac i ulice) 
5. Długa  
6. Grunwaldzka 
7. Legionów Piłsudskiego 
8. Matejki 
9. Piłsudskiego 
10. Krótka 
11. Pl. Targowy (stary) 
12. Pl. Zwycięstwa 
13. Pl. Żwirki i Wigury 
14. pl. k/pl. Kazimierza Wielkiego 
15. Puszkina 
16. Rynek 
17. Słowackiego 
18. Sobieskiego 
19. Urząd Miejski (od ul. Głowackiego) 
20. Wyszyńskiego 
21. Zielona 
 
 
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  
 
Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego 
parkowania oraz zasady korzystania z miejsc postojowych w tych strefach. 
 
1.Opłaty pobiera się w dni robocze: 
a/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 
b/ w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 
c/ w soboty parking przed Urzędem Miejskim ( poz.19 wykazu), zwolniony jest 
od opłat. 
 
2. Wysokość opłat. 
a/ za czas parkowania pojazdu do 30 minut - 0,50 zł 
b/ za czas parkowania pojazdu do 1 godziny - 1,00 zł 
c/ za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 1,00 zł 
d/ za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdu - 60,00 zł 
e/ za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów mieszkańców stale 
zameldowanych w strefie parkingowej mających zarejestrowany samochód na 
własne nazwisko - 10,00 zł  
f/ za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów służbowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb, inspekcji 
i straży powiatu brzeskiego w wysokości - 20,00 zł 
g/ za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w 
wyznaczonym miejscu - 150,00 zł miesięcznie 
h/ za jednorazowe parkowanie pojazdu przez kombatanta posiadającego 
stosowny identyfikator oraz przez motocyklistów: 
-do 30 minut-0,25 zł 
-do 1 godz.-0,50 zł 
-za każdą następną rozpoczętą godz. parkowania-0,50 zł 



-za miesięczny abonament-30,00 zł 
-za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w 
wyznaczonym miejscu-75,00 zł miesięcznie 
i/ pojazdy służb komunalnych posiadających stosowne identyfikatory oraz 
pojazdy oznaczone międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego- zerowa 
stawka . 
 
3. Zasady pobierania opłat. 
1. Pobieranie opłat dokonywane będzie przez parkingowych 
2. Karta półgodzinna służy do opłacania postoju nie dłuższego niż 1/2 godziny 
3. Do opłacania czasu postoju dłuższego niż pół godziny służy karta 
jednogodzinna, lub zestaw kart jedno, lub półgodzinnych, przy czym każdą 
kolejną kartę w w zestawie należy skasować przez zaznaczenie czasu 
wygaśnięcia ważności karty poprzedniej. 
4. W ramach czasu oznaczonego na karcie (lub zestawie kart), można zmienić 
miejsce postoju 
5. Za nie uiszczenie opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.  
6. Od opłat zwolnione są pojazdy (wyszczególnione w art. 13 ust.1 pkt. 3 uodp) 
tj: 
- pojazdy: 
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby 
Więziennej, Służby Celnej,  
b) zarządów dróg, 
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) wykorzystywane w ratownictwie, lub w przypadku klęski żywiołowej, 
- autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 
7. Sprzedaż kart dla wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w 
wyznaczonym miejscu odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Brzesku, 
natomiast karty abonamentowe wydawane będą przez Dzierżawcę parkingów 
8. O wydaniu identyfikatorów do bezpłatnego parkowania oraz abonamentów 
określonych w pkt. 6. 3 decyduje Burmistrz Brzeska 
9. Wydzielone stanowiska postojowe (koperty) stanowić mogą liczbę nie więcej 
niż 20% miejsc postojowych w ciągu ulicznym 
10. Wykupienie karty abonamentowej nie uprawnia do zastrzegania stałego 
miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec parkingowego (lub 
Urzędu) w przypadku braku miejsc postojowych 
11. Karty postojowe, karty abonamentowe i identyfikatory muszą być 
umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jednoznaczne 
sprawdzenie ich ważności przez kontrolujących czas postoju 
12. W razie utraty lub kradzieży duplikaty kart są wydawane za pełna 
odpłatnością  
13. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów upoważnieni są pracownicy 
służby parkingowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku posiadający 
pisemne upoważnienie Burmistrza Brzeska wraz z identyfikatorami. 
14. Kontrolerzy mają obowiązek sprawdzić prawidłowość wypełniania kart 
postojowych, wiarygodność i ważność kart postojowych i abonamentowych oraz 
identyfikatorów, a także czas parkowania pojazdów. 

 
 


