
                 Uchwała Nr VI / 47 / 07
Rady Miejskiej  w Rymanowie
      z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i 
Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu 
ich pobierania

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,  art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i 
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami ); na wniosek Burmistrza Gminy Rymanów - Rada 
Miejska w Rymanowie, 

uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie  miejscowości:

a) Rymanów (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały):
1.ul. Rynek 
2.ul. Kilińskiego – przy placu targowym

b) Rymanów Zdrój (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały):
1.ul. Zdrojowa - Parking

§ 2 
1.Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 

w wysokości:
a)za pierwszą godzinę parkowania samochodu osobowego                                            0,50 zł
b)za drugą rozpoczętą godzinę parkowania samochodu osobowego                              0,60 zł
c)za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania samochodu osobowego                             0,70 zł
d)za czwartą rozpoczętą i kolejną godzinę parkowania samochodu osobowego            0,50 zł

2.Opłata  faktyczna  za dwie,  trzy i  kolejne  godziny parkowania  jest  sumą kolejnych  opłat 
godzinowych.

3. Ustala się miesięczne stawki opłaty abonamentowej za parkowanie na wyznaczonych
stanowiskach ogólnodostępnych – 40 zł.

§ 3
1.  Ustala  się  zerową  stawkę  opłaty  za  pierwszą  godzinę  parkowania pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania dla:
− Pojazdów przeznaczonych i dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej 

sprawności  ruchowej oznaczonych karta parkingową umieszczoną na przedniej  szybie pojazdu 
samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie wydanej przez Starostę

− Kierowcy pojazdu przewożącego osobę posiadającą kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

2.    Ustala  się  zerową stawkę opłaty  za  parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 
płatnego parkowania dla:
− Służb prokuratorskich  w trakcie wykonywania obowiązków.
− Osób wykonujących czynności służbowe w zakresie funkcjonowania miejscowości,  utrzymania 

porządku i bezpieczeństwa ruchu.



§ 4
1.Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierane 

będą w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do soboty.
2.W niedziele i święta oraz w dniach organizacji imprez masowych w miejscach określonych 

w § 1 opłaty nie będą  pobierane.

§ 5
1.Pobór  opłaty  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  oraz  opłaty  dodatkowej 

dokonywany będzie przez organizację pozarządową i potwierdzany poprzez wydanie dowodu opłaty.
2.Dowód  opłaty  parkingowej  powinien  być  umieszczony  za  przednią  szybą  pojazdu 

samochodowego

§ 6
1.Za  nieuiszczenie  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  strefie  płatnego 

parkowania określonych w § 2 pkt od a) do d) będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości 
20,00 zł.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.


	§ 8
		Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

