
UCHWAŁA NR XXIX/602/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na 

terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy 
płatnego parkowania na drogach publicznych oraz pobierania opłat na terenie miasta Gliwice wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 6. pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry, za cały zaplanowany przez kierującego czas postoju, poprzez: 

1) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu wielofunkcyjnym PIAP lub urządzeniu do poboru opłat 
parkingowych przy użyciu monet o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknotów 
o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł lub w formie płatności zbliżeniowej po uprzednim wpisaniu w PIAP 
czterech ostatnich znaków numeru rejestracyjnego parkującego pojazdu i czasu parkowania; po zakupie 
biletu nie jest wymagane umieszczenie dowodu wniesienia opłaty za przednią szybą”; 

2) § 7 ust. 2. pkt 2 lit. a), który otrzymuje brzmienie: 

„[...] w urządzeniu wielofunkcyjnym PIAP lub automacie parkingowym przy użyciu monet o nominałach: 
10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknotów o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł lub w formie płatności 
zbliżeniowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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