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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/44S/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 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. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255, z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Nysie

uchwala, co następuje:

1. W uchwale Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 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. 2851) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

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

Projekt

z dnia 25 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez
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Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia2017 r.

Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego dla pojazdów samochodowych na drogach
publicznych gminnych i powiatowych na terenie miasta Nysa.

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych
i powiatowych na terenie miasta Nysa obejmuje obszary charakteryzujące się
znacznym deficytem miejsc postojowych ograniczone ulicami:

Obszar A (tj. obszar Śródmieścia)

drogi gminne: Armii Krajowej (od ul. Krzywoustego do ul. Wolności), Wincentego Pola, Forteczna wraz
z przyległą drogą nr 1091290 (od ul. Parkowej do ul. Fortecznej przy budynkach ul. Piastowskiej nr od
21 do nr 31), Siemiradzkiego, Kowalska, Królowej Jadwigi, Matejki, Rynek (z wyłączeniem odcinka
drogi w ciągu komunikacyjnym północnej pierzei od ul. Siemiradzkiego do ul. Brackiej - wzdłuż
budynków od nr 22 do nr 35), Bielawska, Bracka, Św. Piotra, Kolberga, Teatralna, Rynek Garncarski,
Kupiecka, Pl. Ludinghausen, Pl. Kościelny, Biskupa Jarosława, Kądziołki, Tkacka, Grodzka, Rynek
Solny, Sobieskiego, Kramarska, K. Miarki, Grzybowa, Wyzwolenia, Ligonia, Batalionów Chłopskich (od
ul. Ligonia do ul. Mostowej), Chodowieckiego, Wolności, Parkowa, Watowa, Wita Stwosza,

Zjednoczenia (od ul. E. Gierczak do ul. Mariackiej), Partyzantów wraz z przyległymi parkingami;

drogi powiatowe: Bohaterów Warszawy (od ul. Krzywoustego do ul. Wita Stwosza),
Szopena (z wyłączeniem odcinka drogi na kierunku od ul. Krzywoustego do ul. Norwida -

wzdłuż budynków od nr 2 do nr 4) wraz z przyległymi parkingami.

Obszar B (tj. obszar w obrębie Targowiska Miejskiego)

drogi gminne: Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul. Łukasińskiego), Łukasińskiego, Orkana,
Sucharskiego, 22 Stycznia wraz z przyległymi parkingami;

drogi powiatowe: Kraszewskiego, Prudnicka (od ul. Moniuszki do ul. Mariackiej) wraz z przyległymi
parkingami.


