
 
 

UCHWAŁA NR L/454/2021 
RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 25 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła 
oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z 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) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Jasła Nr XL/345/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty 

dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 801 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) dla osób niepełnosprawnych posiadających ważną kartę osoby niepełnosprawnej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) 
zameldowanej na pobyt czasowy lub stały na terenie miasta Jasła w wysokości: 

a) 10,00 zł za każdy miesiąc na jeden pojazd, uprawniającą do parkowania na każdym płatnym 
miejscu postojowym w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Jasła; 

b) 100,00 zł za jeden rok kalendarzowy na jeden pojazd, uprawniającą do parkowania na każdym 
płatnym miejscu postojowym w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Jasła.”; 

2) w § 4 ust. 1 pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) pojazdów oznakowanych kartą parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) za dwie 
pierwsze godziny parkowania na każdym wolnym miejscu parkingowym po wcześniejszym 
wydrukowaniu darmowego jednorazowego biletu parkingowego z parkometru podając nr rejestracyjny 
samochodu, którym osoba niepełnosprawna się porusza. Podanie numeru rejestracyjnego dotyczy 
parkometrów posiadających taką funkcję.”; 

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Karty stawki zerowej, o których mowa w pkt 1 i 2 wydaje Urząd Miasta w Jaśle.”. 

§ 2. W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Jasła stanowiącym załącznik do uchwały 
Rady Miejskiej Jasła Nr XL/345/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich 
pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) wykupienie biletu parkingowego w oznaczonych parkomatach, w którym określony zostanie czas 
postoju oraz numer rejestracyjny parkującego pojazdu. Podanie numeru rejestracyjnego dotyczy 
parkometrów posiadających taką funkcję;”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jasła 

 
 

Henryk Rak 
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