
UCHWAŁA NR XIX/394/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

Na podstawie art. 13b ust. 3, 4, 4a i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 zm. z 2018 r. poz, 12, 317, 1693, 
z 2019 r. poz. 698, 730, 1716, 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (t.j. Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3527) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta 
Opola, w skład której wchodzi:

1) strefa A – śródmiejska strefa płatnego parkowania,
2) strefa B – strefa płatnego parkowania.”;

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące stawki opłat dla strefy A:
1) opłata jednorazowa:

a) za pierwsze 1/2 godziny 1,80 zł,
b) za pierwszą godziną 3,60 zł,
c) za drugą godzinę 4,20 zł,
d) za trzecią godzinę 5,00 zł,
e) za każdą następną godzinę 3,60 zł,
f) opłata dzienna 25,00 zł;

2) dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych) 200,00 zł;
3) miesięczna opłata abonamentowa 400,00 zł;
4) miesięczna opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) 750,00 zł;
5) opłata jednorazowa, o której mowa w pkt 1, zachowuje ważność w strefie B, na 
okres jaki został opłacony.”;

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące stawki opłat dla strefy B:
1) opłata jednorazowa:
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a) za pierwsze 1/2 godziny 1,00 zł,
b) za pierwszą godziną 2,00 zł,
c) za drugą godzinę 2,40 zł,
d) za trzecią godzinę 2,80 zł,
e) za każdą następną godzinę 2,00 zł,
f) opłata dzienna 20,00 zł;

2) dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych) 150,00 zł;
3) miesięczna opłata abonamentowa 300,00 zł;
4) miesięczna opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) 500,00 zł;
5) opłata jednorazowa, o której mowa w pkt 1, wykupiona dla strefy B traci ważność 
w strefie A. Przemieszczenie pojazdu ze strefy B do strefy A wymaga uiszczenia 
opłaty w strefie A.”;

4) § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w wysokości 100 zł dla mieszkańców strefy A. Obszar obowiązywania 
abonamentu mieszkańca obejmuje ulicę, przy której zamieszkuje mieszkaniec oraz 
ulicę sąsiednią wskazaną przez mieszkańca na podstawie oświadczenia woli. 
W przypadku braku wyznaczonych miejsc postojowych przy ulicy, przy której 
mieszka mieszkaniec, do abonamentu wpisuje się nazwę dwóch sąsiednich ulic 
umożliwiających postój pojazdu w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania;”;

5) w § 3 ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w wysokości 100 zł dla mieszkańców strefy B. Obszar obowiązywania 
abonamentu mieszkańca obejmuje ulicę, przy której zamieszkuje  mieszkaniec oraz 
ulicę sąsiednią wskazaną przez mieszkańca na podstawie oświadczenia woli. 
W przypadku braku wyznaczonych miejsc postojowych przy ulicy, przy której 
mieszka mieszkaniec, do abonamentu wpisuje się nazwę dwóch sąsiednich ulic 
umożliwiających postój pojazdu w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania;”;

6) § 3 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w wysokości 600 zł dla mieszkańców strefy A. Obszar obowiązywania 
abonamentu obejmuje strefę A;”;

7) w § 3 ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w wysokości 450 zł dla mieszkańców strefy B. Obszar obowiązywania 
abonamentu obejmuje strefę B;”;

8) § 3 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) mieszkaniec strefy A i strefy B ma prawo do wykupienia jednego rodzaju 
abonamentu mieszkańca;”;

9) w § 3 ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
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„7) na jeden lokal mieszkalny przysługują maksymalnie dwa abonamenty 
mieszkańca.”;

10) § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 
15 minut oraz pobiorą z parkomatu bilet „zerowy”, podając numer rejestracyjny 
pojazdu i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego 
odczytanie z zewnątrz pojazdu;”;

11) skreśla się § 4 pkt 7;
12) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłaty określone w § 3 ust. 1 pkt 2 - 4, ust. 2 pkt 2-4 oraz ust. 3 pobierane będą 
w wyznaczonych punktach sprzedaży na terenie miasta Opola.”;

13) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 oraz nie pobranie biletu, o którym 
mowa w § 4 pkt 5, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł w obszarze 
strefy A.”;

14) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 oraz nie pobranie biletu, o którym 
mowa w § 4 pkt 5, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł w obszarze 
strefy B.”;

15) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł. 
w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia 
zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.”;

16) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1a, ulega obniżeniu do kwoty 40,00 zł. 
w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia 
zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.”;

17) skreśla się § 7 ust. 4;
18) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Opłaty dodatkowe należy wpłacać na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu 
wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.”;

19) w załączniku nr 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Śródmiejska strefa płatnego parkowania – strefa A, obejmuje obszar, który 
ogranicza: ul. Odrowążów, Bulwar Karola Musioła, ul. Norberta Barlickiego (od 
Bulwaru Karola Musioła do ul. Ostrówek), ul. Ostrówek, ul. Piastowska (od 
ul. Ostrówek do ul. Katedralnej), ul. Katedralna (od ul. Ostrówek do ul. Księdza Stefana 
Baldego), ul. Księdza Stefana Baldego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kardynała 
Bolesława Kominka, ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Kardynała Bolesława Kominka 
do ul. Księdza Jana Dzierżona), ul. Księdza Jana Dzierżona, ul. Ludwika Waryńskiego 
(od ul. Księdza Jana Dzierżona do ul. Oleskiej), ul. Oleska (od ul. Ludwika 
Waryńskiego do ul. o. Józefa Czaplaka), ul. o. Józefa Czaplaka, ul. Jana Matejki, droga 
bez nazwy (przedłużenie ul. Jana Matejki do ul. Ozimskiej na wysokości budynku 
Nr 34), ul. Ozimska (od budynku Nr 34 do ul. Stanisława Dubois), ul. Stanisława 
Dubois (od ul. Ozimskiej do ul. 1 Maja), ul. 1 Maja (od ul. Dubois do ul. Wojciecha 
Korfantego), ul. Wojciecha Korfantego, ul. Księcia Jana Dobrego. Drogi publiczne 
zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ulicami wymienionymi powyżej, 
ograniczającymi ten obszar, należą do śródmiejskiej strefy płatnego parkowania – strefy 
A.”;

20) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały;
21) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Dekadowe opłaty abonamentowe, miesięczne opłaty abonamentowe, miesięczne opłaty 
za zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty), roczne zryczałtowane opłaty dla 
mieszkańców, abonamenty eko opłacone przed wejściem zmian określonych niniejszą 
uchwałą zachowują ważność do czasu upływu terminu na jaki zostały opłacone.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 19 i 20, które wchodzą 
w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/394/19

Rady Miasta Opola

z dnia 28 listopada 2019 r.

1. Śródmiejską strefę płatnego parkowania – strefa A obejmuje obszar, który ogranicza:
rzeka Odra (od linii kolejowej przy ul. Odrowążów do ul. Nadbrzeżnej), ul. Marii 
Konopnickiej, ul. Kardynała Bolesława Kominka, ul. Henryka Sienkiewicza (od 
ul. Kardynała Bolesława Kominka do ul. Księdza Jana Dzierżona), ul. Księdza Jana 
Dzierżona, ul. Ludwika Waryńskiego (od ul. Księdza Jana Dzierżona do ul. Oleskiej), 
ul. Oleska (od ul. Ludwika Waryńskiego do ul. o. Józefa Czaplaka), ul. o. Józefa Czaplaka, 
ul. Jana Matejki, droga bez nazwy (przedłużenie ul. Jana Matejki do ul. Ozimskiej na 
wysokości budynku Nr 34), ul. Ozimska (od budynku Nr 34 do ul. Stanisława Dubois), 
ul. Stanisława Dubois wraz z przedłużeniem do linii kolejowej, linia kolejowa od 
ul. Stanisława Dubois do rzeki Odry.
Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ulicami wymienionymi powyżej, 
ograniczającymi ten obszar, należą do śródmiejskiej strefy płatnego parkowania – strefy A.
2. Strefę płatnego parkowania – strefa B obejmuje obszary:

1) który ogranicza: Kanał Młynówka (od linii kolejowej do rzeki Odry), Park 
Nadodrzański (od Kanału Młynówka do linii kolejowej), linia kolejowa (od rzeki Odry do 
Kanału Młynówka).
Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze należą do strefy płatnego parkowania – 
strefy B;
2) który ogranicza: ul. Piastowska (od przedłużenia ul. Ostrówek do Placu Józefa 
Piłsudskiego), Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Wrocławska (od Placu Józefa Piłsudskiego do 
ul. Nysy Łużyckiej), ul. Nysy Łużyckiej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Oleska (od 
ul. Bohaterów Monte Cassino do linii kolejowej), linia kolejowa (od ul. Oleskiej do 
ul. Ozimskiej, ul. Ozimska (od linii kolejowej do ul. Katowickiej), ul. Katowicka (od 
ul. Ozimskiej do ul. Armii Krajowej wraz z przedłużeniem do linii kolejowej), linia 
kolejowa (od przedłużenia ul. Katowickiej do ul. Stanisława Dubois).
Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ul. Piastowską, Placem Józefa 
Piłsudskiego, ul. Wrocławską, ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Wrocławskiej do ul. księdza 
Norberta Bonczyka), ul. Katowicką ograniczającymi ten obszar należą do strefy płatnego 
parkowania – strefy B, z wyjątkiem granicy i obszaru śródmiejskiej strefy płatnego 
parkowania– strefy A.

Id: 21C94C9B-3684-49EE-B02A-ECB56C18E359. Podpisany Strona 1



ul. 1 Maja

ul.
 Ka
tow
ick
a

ul. Armii Krajowej

ul. Bolkowska

ul. Rekreacy jna

ul.
 Pl
eb
isc
yto
wa

ul. T. Rejtana

ul. Dworska

ul. N
ysy  Ł

uży c
kiej

ul. Piastowska

ul. A. Kośnego

ul. A. Struga

ul. W. Rey monta

ul. Grunwaldzka

ul. Wapienna

ul. M. Rataja

ul.
 S.
 D
ub
ois

ul. Krakowska

ul. J. Kani

ul. K
ated
ralna

ul. Batalionów Ch łopski
ch

ul. Fabry czna

ul. Powstańców Śląskich
ul. Książąt Opolskich

ul. Boh aterów Monte Cassino

ul. W. Drzy mały

ul. S.
 Spy
ch als

kiego

ul.
 Bu
lwa
r K
aro
la 
Mu
sio
ła

ul. Licealna

ul. Telesfora

ul. Orląt Lwowskich

ul. K. Miarki

ul. Kolejowa

ul. Targowa

ul. T. Kościuszki

ul. Pasieczna

ul. ks. H. Kołłątaja

ul. 11 Listopada

ul. Szpitalna

ul. M. Rodziewiczówny

ul. Strzelc
ów By tom

skich

ul. J. Ligonia

ul. Rybacka

ul. ks. N. Bończy ka

ul. K
rupn
icza

ul. Łą
kowa

ul. Robotnicza

ul. Odrowążów

ul. N. Barlickiego

ul. R. Horoszkiewicza

ul. Są
dowa ul. H. Sienkiewicza

ul. Cz
y sta

ul. Nadbrzeżna

ul. L. Wary ńskiego

ul. Ks. Jan
a Dobrego

ul. Staromiejska

ul. P. Niedurnego

ul. Żwirki i W
igury

ul. G. Zapolskiejul. W. Korfa
ntego

ul. ks. K. Da
mrota

ul. gen. J. Zajączka

ul. Dolnośląska

ul. Podgórna

ul. M. Niedziałkowskiego

ul. J. Matejki

ul. g
en. 
W. A
nde
rsa

ul. Za
mkow

a

ul. Konsu
larna

ul. Wandy

ul. gen. K. Pułaskiego

ul. M
inory
tów

ul. A. Mickiewicza

ul. św
. Jac
ka

ul. Muzealna

ul. J. Słowackiego

ul. Kuśn
ierska

ul. Warsztatowa

ul. Ostrówek

ul. Przemysłowa

ul. 
S. 
Se
mp
oło
ws
kie
j

ul. S. Żeromskiego

ul. Elizy  Orzeszkowej

ul. Lubiniecka

ul. J. Krop
idły

ul. Konduktorska

ul.
 J.
 Ka
sp
row
icz
a

ul. Cementowa

ul. Fr
ancis

zkań
ska

ul. L. Pow
olnego

ul. K
oleg
iack
a

ul.
 M
ały
 Ry
ne
k

ul. A. Asny ka

ul. W
. A. M

ozar
ta

ul. P. Stalmach a

ul. J. Koch anowskiego

ul. 
J. Ł
an
go
ws
kie
go

ul. Rzemieślnicza

ul. R. Dmowskiego

ul. Piwna

pl. J.
 Piłsu

dskie
go

pl. I. Daszy ńskiego

Ry nek

pl. Mikołaja 
Kopernika

pl. Jana Pawła II

pl. WolnościSTREFA A

STREFA B

STREFA B

§STREFA A
STREFA B

 

 
Załącznik nr 2 do uchwały 
nr XIX/394/19
Rady Miasta Opola
z dnia 28 listopada 2019 r.
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