Ustalenie strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na obszarze miasta Bielska - Białej.
Śląsk.2015.2927 z dnia 2015.05.29
Status: Akt obowiązujący
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UCHWAŁA Nr VIII/101/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na
drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej
(Śląsk. z 2015 r. poz. 2927; zm.: Śląsk. z 2015 r. poz. 7773, z 2016 r. poz. 5401, z 2017 r.
poz. 5422, z 2018 r. poz. 6171, z 2019 r. poz. 1993 oraz z 2021 r. poz. 1237 i poz. 7398.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.
13b ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na
podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały LIX/1371/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz
uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie
określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej.
Rada Miejska
uchwala
§ 1. Ustalić na terenie Bielska-Białej strefę płatnego parkowania, na obszarze której będzie
pobierana opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
§ 2.
1. 1 Strefę płatnego parkowania wyznaczają wraz z ich obszarem następujące, ograniczające
ją ulice i place: ul. Warszawska od ul. Lipowej, ul. Piastowska, ul. Zygmunta Krasińskiego,
ul. Teodora Sixta, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Listopadowa, ul.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Orkana, ul.
Ludwika Waryńskiego, ul. św. Trójcy, ul. Cieszyńska do ul. Zdrojowej, ul. Józefa Lompy od

ul. Cieszyńskiej do budynku nr 7, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Partyzantów, ul.
Powstańców Śląskich, ul. 1 Maja, ul. PCK, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Dworkowa,
ul. Romana Dmowskiego, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, pl. Opatrzności Bożej, ul.
Żywiecka, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, łącznik ul. ks. Stanisława Stojałowskiego i ul.
11 Listopada, ul. 11 Listopada, ul. Wyzwolenia, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul.
Szkolna, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Mostowa, ul. Wałowa, ul. 3 Maja, ul. Warszawska do ul.
Lipowej.
2. Granice strefy płatnego parkowania przedstawia w formie graficznej załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 3. Miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone.
§ 4. 2 Opłaty, o których mowa w § 5 pobiera się za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w miejscach przeznaczonych na postój,
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00.
§ 5. 3 Ustalić następujące stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania:
- za pierwszą godzinę postoju - 3,50 zł z tym, że za 30 minut postoju 2,00 zł (opłata
minimalna),
- za drugą godzinę postoju - 4,00 zł,
- za trzecią godzinę postoju - 4,50 zł,
- za każdą następną godzinę postoju - 3,50 zł.
§ 6. Sposób pobierania opłat, o których mowa w § 5 określa regulamin poboru opłat w
strefie płatnego parkowania miasta Bielska-Białej (SPP), stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 7. Ustalić zerową stawkę opłat dla:
1) pracowników następujących służb, pojazdów poruszających się podczas wykonywania
obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale
oznakowanymi: Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia
wodno-kanalizacyjnego, oczyszczania miasta;
2) 4 (skreślony);
3) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne
posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez
Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D18a wraz z tabliczką T-29;
4) pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się, które posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez
Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D18a wraz z tabliczką T-29;

5) 5 (uchylony);
6) służb utrzymania ulic działających na zlecenie Zarządu Drogi;
7) kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 "Postój taksówek"
(oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 "Koniec postoju taksówek";
8) (unieważniony WSA w Gliwicach);
9) 6 kierujących pojazdami spalinowo-elektrycznymi (hybrydowymi) w czasie
korzystania przez nich z ogólnodostępnej stacji ładowania.
§ 8. Wprowadzić następujące opłaty abonamentowe:
1) w formie "karty mieszkańca" dla mieszkańców,
2) w formie "karty parkingowej" dla przedsiębiorców,
§ 9. 7
1. Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które posiadają
pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust. 2 i są
jednocześnie zameldowane na pobyt stały lub czasowy w strefie płatnego parkowania.
2. Podstawą do uzyskania "karty mieszkańca" jest posiadanie pojazdu samochodowego z
tytułu:
- własności,
- współwłasności,
- umowy leasingu,
- umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy o kredyt na zakup
samochodu,
- umowy powierzenia w przypadku pojazdów służbowych,
- umowy użyczenia zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
3. 8 Wprowadzić roczną opłatę za korzystanie z "karty mieszkańca" w wysokości 150,00 zł.
§ 10.
1. "Karta parkingowa" dla przedsiębiorców przysługuje podmiotom, które prowadzą
działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania.
2. 9 Wprowadzić miesięczną opłatę za korzystanie z "karty parkingowej" dla
przedsiębiorców w wysokości 200 zł za jeden pojazd samochodowy.
§ 11. 10 Warunki uzyskania i korzystania z "karty mieszkańca" oraz z "karty parkingowej
dla przedsiębiorców" określa regulamin stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały.
§ 111. 11
1. Użytkownicy wskazani w § 7 pkt 8 winni posługiwać się kartą identyfikacyjną, zwaną
dalej "kartą identyfikacyjną", poświadczającą prawo do zerowej stawki.
2. Karta identyfikacyjna może być na okaziciela lub może zawierać nr rejestracyjny pojazdu
samochodowego, w zależności od wniosku użytkownika.
3. Karty identyfikacyjne wydaje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
§ 12. 12
1. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 5 pobiera się opłatę dodatkową, której
wysokość wynosi 150,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od
dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia, jej wysokość ulega obniżeniu do kwoty 75,00
zł.
3. Sposób pobierania opłaty dodatkowej określa wskazany w § 6 regulamin.
§ 13. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej:
1) pobiera opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i
opłatę dodatkową,
2) sprawuje kontrolę uiszczania opłat przez kierowców za postój pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania,
3) prowadzi egzekucję nieuiszczonych opłat.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 15. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLIX/675/2001 z dnia 24
października 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Bielska-Białej oraz ustalenia
sposobu ich pobierania, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr
LII/809/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Śląskiego.
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 14
REGULAMIN POBORU OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA
DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA BIELSKO-BIAŁA (SPP)
§ 1.
1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZD lub przelewem na wskazany
w pkt 2 rachunek bankowy za "kartę mieszkańca" dla mieszkańców, "kartę parkingową"
dla przedsiębiorców;
4) wykupienie za gotówkę lub kartą płatniczą biletu w automacie do poboru opłat za
postój, zwanym dalej parkomatem;

5) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych, zwanego dalej systemem
mobilnym.
2. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej form wymienionych w ust. 1 nie zwalnia z
obowiązku jej terminowego uregulowania w czasie wskazanym § 5 przy użyciu pozostałych
form.
§ 2.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Opłacony bilet parkingowy uprawnia kierującego pojazdem do korzystania z niego w całej
strefie płatnego parkowania w czasie jego ważności.
5. Użytkownicy strefy płatnego parkowania obowiązani są w sposób określony w ust. 3
umieszczać karty wskazane w § 7, 8 i § 111 Uchwały.
6. Wniesienie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej,
usługowej lub reklamowej z pojazdów na miejscach postojowych w strefie płatnego
parkowania, a także w innym charakterze do którego prowadzenia niezbędne jest posiadanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
§ 3. (uchylony).
§ 31.
1. Uiszczając opłatę w parkomacie należy wybrać czas postoju oraz wpisać nr rejestracyjny
pojazdu.
2. Wykupienie biletu w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł,
50 gr, 20 gr, i 10 gr odliczoną kwotą za wybrany czas postoju lub kartą płatniczą.
3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za postój w sposób wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 jest bilet
z parkomatu.
4. Opłacony bilet z parkomatu daje kierującemu uprawnienia wskazane w § 2 ust. 4.
5. (uchylony).
§ 32.
1. Uiszczając opłatę za postój za pomocą systemu mobilnego należy wybrać czas postoju
oraz wpisać nr rejestracyjny pojazdu.
2. Osoby zamierzające uiszczać opłaty za postój pojazdu za pomocą systemu mobilnego
zobowiązane są umieścić stosowną winietę wydaną bezpłatnie przez MZD za przednią szybą
pojazdu samochodowego lub jeśli nie jest to możliwe w innym miejscu, gdzie byłaby dobrze
widoczna.
3. Uiszczenie opłaty za pomocą systemu mobilnego daje kierującemu uprawnienia wskazane
w § 2 ust. 4.
4. (uchylony).
§ 4.
1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują
kontrolerzy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (MZD).

2. W przypadku stwierdzenia braku opłaty za postój parkującego pojazdu kontroler MZD
wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w którym określa datę, godzinę
postoju, miejsce postoju, nr rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz jego markę.
Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Postój
pojazdu samochodowego w SPP bez opłaty może być rejestrowany w formie zdjęć.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP powstaje z mocy prawa i jego
powstanie jest niezależne od faktu otrzymania wezwania opisanego w ust. 2.
§ 5. Korzystający z pojazdu realizując postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
§ 6. Opłata dodatkowa może być uiszczona w kasie MZD, przelewem bankowym na
rachunek MZD lub w parkomacie.
§ 7. (skreślony).

ZAŁĄCZNIK Nr 3 15
REGULAMIN UZYSKANIA I KORZYSTANIA Z "KARTY MIESZKAŃCA" oraz z
"KARTY PARKINGOWEJ" DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
§ 1.
1. Dla uzyskania "karty mieszkańca" należy złożyć w MZD prawidłowo wypełniony wniosek
wraz z załącznikami:
1) kserokopią dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie stałe
lub czasowe na terenie Bielska-Białej,
2) kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
3) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest jego właścicielem,
4) (skreślony),
2. Dla uzyskania "karty parkingowej" dla przedsiębiorców należy złożyć w MZD prawidłowo
wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
1) kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2) kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
3) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy
wnioskodawca nie jest jego właścicielem.
3. (uchylony).
§ 2.
1. Wnioski wskazane w § 1 rozpatruje MZD, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy
prawa.
2. Odmowa wydania "karty mieszkańca", "karty parkingowej" dla przedsiębiorców następuje
na piśmie.

§ 3.
1. Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną "kartę mieszkańca" na jeden pojazd
samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.
2. "Karta Mieszkańca" uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do
postoju oznaczonego w niej pojazdu w pasach drogowych trzech ulic zlokalizowanych
najbliżej miejsca zameldowania mieszkańca, wskazanych w treści tej Karty. Wymienione
uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.
3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 4.
1. Każdemu przedsiębiorcy można wydać "kartę parkingową" dla przedsiębiorców na pojazd
samochodowy osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do
którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Przedsiębiorca uprawniony jest w
uzasadnionych przypadkach do otrzymania kilku "kart parkingowych" dla przedsiębiorcy.
2. "Karta parkingowa" dla przedsiębiorców uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc
postojowych do postoju wskazanego w niej pojazdu na ciągu postojowym zlokalizowanym
przy siedzibie przedsiębiorcy lub przy siedzibie jego oddziału, wskazanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz na ciągu postojowym zlokalizowanym przy miejscu wykonywania
działalności przez przedsiębiorcę, wskazanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej albo na najbliżej położonym ciągu postojowym na terenie strefy
płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.
3. Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania
karty obejmuje pełne miesiące.
§ 5. (uchylony).
§ 6.
1. Wszystkie opłaty abonamentowe uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres w kasie
MZD lub przelewem bankowym na rachunek MZD.
2. Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania "karty mieszkańca" i "karty parkingowej" dla
przedsiębiorców.
3. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ 7. Korzystający z abonamentowych form uiszczania opłat za postój pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania miasta Bielska-Białej oraz posiadacze
pojazdów z napędem elektrycznym obowiązani są do umieszczania "karty mieszkańca",
"karty parkingowej" dla przedsiębiorców i "karty pojazdu elektrycznego" w widocznym
miejscu za przednią szybą samochodu, w sposób umożliwiający weryfikację ich ważności.
§ 8. Zabrania się udostępniania "karty mieszkańca", "karty parkingowej" dla
przedsiębiorców, "karty pojazdu elektrycznego" osobom trzecim celem użycia niezgodnie z
przeznaczeniem określonym w niniejszej uchwale.
§ 9. (uchylony).
§ 2 ust. 1:- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
(Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.- zmieniony przez § 1
1

pkt 1 uchwały nr XXII/412/2016 z dnia 25 października 2016 r. (Śląsk.16.5401) zmieniającej
nin. uchwałę z dniem 15 listopada 2016 r.- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr
XXIX/690/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. (Śląsk.21.1237) zmieniającej nin. uchwałę z dniem
1 lipca 2021 r.
2
§ 4:- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
(Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.- zmieniony przez § 1
pkt 1 uchwały nr V/50/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. (Śląsk.19.1993) zmieniającej nin.
uchwałę z dniem 1 września 2019 r.- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr
XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. (Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z
dniem 1 stycznia 2022 r.
3
§ 5:- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr V/50/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
(Śląsk.19.1993) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2019 r.- zmieniony przez § 1
pkt 2 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. (Śląsk.2021.7398)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
4
§ 7 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
(Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.
5
§ 7 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021
r. (Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
6
§ 7 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/690/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
(Śląsk.21.1237) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2021 r.
7
§ 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
(Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.
8
§ 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021
r. (Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
9
§ 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada
2021 r. (Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
10
§ 11 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.
(Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
11
§ 111 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr XV/273/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.
(Śląsk.16.1194) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 marca 2016 r.
12
§ 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.
(Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
13
Załącznik nr 1:- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia
2015 r. (Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.- zmieniony
przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXII/412/2016 z dnia 25 października 2016 r. (Śląsk.16.5401)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 listopada 2016 r.- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały
nr XXIX/690/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. (Śląsk.21.1237) zmieniającej nin. uchwałę z
dniem 1 lipca 2021 r.
14
Załącznik nr 2:- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia
2015 r. (Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.- zmieniony
przez § 1 pkt 3 uchwały nr XV/273/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. (Śląsk.16.1194) zmieniającej
nin. uchwałę z dniem 5 marca 2016 r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXII/412/2016 z dnia
25 października 2016 r. (Śląsk.16.5401) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 listopada 2016
r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr XLIV/879/2018 z dnia 27 września 2018 r.

(Śląsk.18.6171) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 2019 r.- zmieniony przez § 1 pkt 4
uchwały nr XXIX/690/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. (Śląsk.21.1237) zmieniającej nin.
uchwałę z dniem 1 lipca 2021 r.- zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr XXXVII/889/2021 z
dnia 18 listopada 2021 r. (Śląsk.2021.7398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia
2022 r.
15
Załącznik nr 3:- zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr XIV/241/2015 z dnia 22 grudnia
2015 r. (Śląsk.15.7773) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 stycznia 2016 r.- zmieniony
przez § 1 pkt 9 uchwały nr XXXVII/889/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. (Śląsk.2021.7398)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.

