
 

 

UCHWAŁA NR LII/797/22 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta 

Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 

Na podstawie art. 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, 

wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego poz. 3223) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,  

w wyznaczonym miejscu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08.00 do 18.00,  

w wysokości: 

1) do 45 minut postoju - 1,00 zł; 

2) za pierwszą godzinę postoju - 3,00 zł; 

3) za drugą godzinę postoju - 3,40 zł; 

4) za trzecią godzinę postoju - 3,50 zł; 

5) za czwartą i kolejne godziny postoju - 3,00 zł.”; 

2) w § 3 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) abonament roczny mieszkańca strefy płatnego parkowania na jeden lokal mieszkalny w wysokości: 

a) pierwszy pojazd - 50,00 zł, 

b) drugi pojazd - 70,00 zł, 

c) trzeci pojazd - 100,00 zł, 

wydawany dla mieszkańca będącego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadającego dokument 

potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, wynajem, 

dzierżawa) na postój na ulicy przylegającej do miejsca jego zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej 

wskazanej przez mieszkańca. Weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na podstawie 

przedłożonego dokumentu, z którego wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej miejscu; 
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6) abonament roczny dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie strefy płatnego parkowania 

na jeden lokal mieszkalny i jeden pojazd  80,00 zł, 

wydawany dla mieszkańca będącego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadającego dokument 

potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, 

wynajem, dzierżawa) na postój na wybranej ulicy w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Weryfikacja 

uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na podstawie przedłożonego dokumentu, z którego 

wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej miejscu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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