
Projekt 

z dnia  23 września 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 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) § 3 ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

„Dokumentami upoważniającymi do nabycia „Abonamentu mieszkańca ” są: dowód osobisty i dowód 
rejestracyjny właściciela pojazdu, który zameldowany jest na obszarze SPP (do wglądu), a także 
oświadczenie o zameldowaniu przy ulicy, na której wyznaczono SPP, złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.). W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach zawartych na 
rzecz osób fizycznych umów: leasingu, najmu długoterminowego, kredytowych lub użyczenia 
z pracodawcą w celu nabycia „Abonamentu mieszkańca ” należy przedłożyć kopię takiej umowy 
(oryginał do wglądu). W przypadku niesporządzenia umowy użyczenia z pracodawcą w formie pisemnej, 
dokumentem upoważniającym do nabycia „Abonamentu mieszkańca” jest oświadczenie pracodawcy 
o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych zgodnie z art. 12 ust. 2a 
ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1128 z późn. zm.).”. 

§ 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. 
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Uzasadnienie 

Nowelizacja uchwały 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 związana jest z koniecznością doprecyzowania dokumentów niezbędnych do wydania 
„Abonamentu mieszkańca ”, a w szczególności w przypadku użytkowania samochodów służbowych w celach 
prywatnych. 
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