Uchwała Nr 33 / XVI / 2008
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.1337) oraz z 2007 r Nr 48,poz 327,Nr.138 poz.974 i
Nr 173,poz.1218 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r
Nr 19,poz115;Nr23,poz 136 i Nr 192,poz 1381 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr.100/XVI/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia
15 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1
i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą pozwolą na zorganizowanie
zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Włocławek przez podmiot
wyłoniony w drodze zamówienia publicznego oraz rozszerzają moŜliwość
dokonywania opłat za postój w SPP za pomocą kart elektronicznych, telefonów
komórkowych oraz dystrybucji biletów parkingowych poprzez parkometry. Brak tych
form pobierania opłaty w obowiązującej uchwale stanowi, bowiem formalno – prawną
przeszkodę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała nie pociąga za sobą Ŝadnych skutków finansowych. Stąd wnoszę o
jej uchwalenie w proponowanym brzmieniu.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/XVI /2008
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2008 roku

Obszar Strefy Płatnego Parkowania ograniczony ulicami :
Wojska Polskiego, Plac Kopernika, Tumska, Łęgska, Związków Zawodowych,
Stodólna, Św. Antoniego, Aleja Chopina, Starodębska, Stefana Okrzei.
Parkowanie w SPP jest dozwolone w pasie drogowym tylko w miejscach
wyznaczonych i na których nie obowiązują zakazy.
Szczegółowy wykaz ulic znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania.
1. ul. 3-go Maja
2. ul. Jerzego Bojańczyka
3. ul. Brzeska
4. ul. Ludwika Bauera
5. ul. Aleja Chopina
6. ul. Cyganka
7. ul. Jana Kilińskiego
8. ul. Tadeusza Kościuszki
9. ul. Kowalska
10.ul. Królewiecka
11.ul. Łęgska
12.ul. Adama Mickiewicza
13.ul. Miedziana
14.ul. Młynarska
15.ul. Orla
16.ul. Stefana Okrzei
17.ul. Piekarska
18.ul. Plac Wolności
19.ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
20.ul. Przechodnia
21.ul. Przedmiejska
22.ul..Kazimierza Pułaskiego
23.ul. Mikołaja Reja
24.ul. Juliusza Słowackiego
25.ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki
26.ul. Srebrna
27.ul. Starodębska
28.ul. Stodólna
29.ul. Szczęśliwa
30.ul. Św. Antoniego
32.ul. Targowa
33.ul. Tumska
34. ul. Warszawska
35. ul. Wojska Polskiego
36. ul. Zapiecek
37.ul. Zduńska
38. Zielony Rynek
39. ul. Złota
40. ul. Związków Zawodowych
41. ul. śabia
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 33/XVI /2008
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2008 roku

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
ROZDZIAŁ I: Podstawowe definicje i oznaczenia
1. SPP - Strefa Płatnego Parkowania.
2. Zarząd drogi - Miejski Zarząd Dróg (MZD).
3 .SłuŜba parkingowa – pracownicy z ramienia MZD lub inne upowaŜnione osoby do obsługi
SPP, ręcznej dystrybucji biletów parkingowych.
4. Biuro SPP- siedziba słuŜby parkingowej
5. Kontroler SPP – pracownik zarządu drogi lub inna osoba upowaŜniona do
kontroli uiszczania opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o nałoŜeniu opłaty
dodatkowej za brak wymaganej opłaty oraz dokonywania kontroli prawidłowości
parkowania w SPP.
6. Parkometr – urządzenie inkasująco – rejestrujące, wydające za opłatą bilet parkingowy
na określony czas parkowania.
7. Abonament parkingowy- dokument zawierający swój numer seryjny, numer
rejestracyjny pojazdu i okres obowiązywania, stwierdzający wniesienie opłaty za postój
w SPP.
8. Bilet parkingowy – dowód nabycia prawa do postoju w określonym czasie i
korzystania z miejsca parkingowego w obszarze SPP. Bilet moŜe mieć formę
wydruku dokonanego przez parkometr lub formę dokumentu pochodzącego z
dystrybucji ręcznej bądź zakupionego w oznaczonych punktach sprzedaŜy.
Na dokumencie pochodzącym z dystrybucji ręcznej lub zakupionego w
oznaczonych punktach sprzedaŜy, czas parkowania naleŜy oznaczyć ręcznie
poprzez skreślenie znaków X we właściwych rubrykach.
9. Punkt sprzedaŜy – kasa MZD, kasy Urzędu Miasta, biuro SPP, oraz inne
oznakowane punkty sprzedaŜy w obszarze SPP.
10. Karta parkingowa – dokument wydany przez właściwy organ administracji publicznej,
uprawniający do parkowania w SPP pojazdów przewoŜących lub kierowanych przez
osoby niepełnosprawne o obniŜonej sprawności ruchowej
11.Koperta –wyznaczone stanowisko postojowe zastrzeŜone dla określonego
rodzaju pojazdów.
12.Opłata dodatkowa – opłata nakładana przez kontrolerów SPP za parkowanie
w obszarze SPP bez wniesienia stosownej opłaty.
13.Zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP
powiadamiający o nałoŜeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez
wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z
opłaty.
14.Pojazd upowaŜniony – pojazd, którego kierowca posiada waŜny bilet
parkingowy, abonament parkingowy lub kartę parkingową.
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Rozdział II: Przepisy ogólne
1. Ograniczenie postoju polega na pobieraniu opłat za postój pojazdów w SPP od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 , w soboty od 800 do 1400.
2. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w niedzielę i ustawowe święta.
3. Oznakowanie w SPP zgodnie z obowiązującymi przepisami- Prawo o ruchu
drogowym.
4. Tabelę opłat parkingowych zawiera rozdział V
5. Opłaty za postój w SPP mogą być uiszczane poprzez:
a) samoobsługowy system biletów parkingowych nabytych w parkometrach,
b) bilety parkingowe pochodzące z dystrybucji ręcznej,
c) bilety parkingowe nabyte w punktach sprzedaŜy,
d) abonamenty parkingowe,
6. NaleŜności za parkowanie moŜna wnosić przy pomocy wszelkich
dopuszczonych polskim prawem środków, w tym w szczególności: gotówką,
kartą elektroniczną, kartą chipową lub telefonem komórkowym.
7. Abonamenty parkingowe moŜna wykupić wyłącznie w MZD lub biurze SPP.
8. Abonamenty parkingowe dla mieszkańców moŜe wykupić tylko właściciel
lub uŜytkownik pojazdu zamieszkujący w granicach SPP. Abonament ten
uprawnia do nieograniczonego parkowania określonego pojazdu w SPP, przy
ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania mieszkańca strefy.
9. Posiadanie abonamentu parkingowego nie upowaŜnia do zastrzegania sobie
stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku
braku wolnych miejsc parkingowych.
10. Prawo do korzystania z koperty w SPP przysługuje parkującemu na podstawie
umowy zawartej z MZD, określającej czas i warunki jej eksploatacji, po uiszczeniu
wymaganej opłaty.
11. Karta parkingowa upowaŜnia do bezpłatnego parkowania w SPP pojazdów
przewoŜących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniŜonej
sprawności ruchowej na wyznaczonych i oznaczonych odpowiednio w tym celu
miejscach.
ROZDZIAŁ III Realizacja opłat w SPP

1.Obowiązkiem uŜytkownika SPP, który korzysta z dostępnych miejsc postojowych,
a nie jest posiadaczem abonamentu miesięcznego, dwumiesięcznego,
kwartalnego, półrocznego ,abonamentu dla mieszkańców lub firmy mającej
siedzibę w SPP jest nabycie biletu parkingowego rozprowadzanego w sposób
określony w Rozdziale II, pkt 5 lit. a),b) i c).
2. Bilet parkingowy na określony czas upowaŜnia do postoju na dowolnym dostępnym
miejscu postojowym w obszarze SPP.
3 W ramach czasu oznaczonego na bilecie parkingowym ( lub zestawie biletów) moŜna
zmieniać miejsce postoju.
4. Bilety parkingowe, abonamenty parkingowe lub karty parkingowe, muszą być
umieszczane za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek
wątpliwości, co do ich waŜności tak, aby były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.
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4. Do postoju trwającego dłuŜej niŜ jedna godzina słuŜy zestaw biletów rozprowadzanych
w sposób określony w Rozdziale II, pkt 5 lit. a),b) i c). pół i godzinnych, przy czym
kaŜdy kolejny bilet musi obowiązywać od czasu wygaśnięcia waŜności biletu
poprzedniego.
6. Wykupienie abonamentu upowaŜnia, do nieograniczonego postoju na dowolnym
miejscu postojowym w granicach SPP, lecz nie upowaŜnia do zastrzegania
stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec MZD w
przypadku braku miejsc postojowych.
7. Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w
wysokości :
a) - 20 zł. w terminie siedmiu dni od daty wystawienia zawiadomienia
płatna gotówką w biurze SPP ;
b) - 50 zł. po upływie siedmiu dni od daty wystawienia zawiadomienia,
płatna gotówką w biurze SPP, przelewem na wskazane konto lub pobierana w
drodze egzekucji administracyjnej.
8. Zawiadomienie o nałoŜeniu opłaty dodatkowej wystawia: kontroler SPP i umieszcza za
wycieraczką pojazdu.
9. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku okazania w biurze SPP lub w
zarządzie drogi, w ciągu 24 godz. od wystawienia zawiadomienia, biletu parkingowego
zakupionego w parkometrze w czasie nieprzekraczającym 5 minut od czasu
określonego na zawiadomieniu o parkowaniu bez stosownej opłaty.
10. Opłatę dodatkową uiszcza się wpłacając kwotę opłaty do kasy biura SPP, kasy MZD
lub na konto wskazane w zawiadomieniu.
11. Zaginiecie zawiadomienia nie zwalnia uŜytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia
opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów w przypadku wszczęcia postępowania
windykacyjnego.
ROZDZIAŁ IV

Kontrola czasu postoju pojazdów w SPP

1. Kontrole w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem
prowadzą pracownicy zarządu drogi lub inne osoby upowaŜnione do kontroli uiszczania
opłat za parkowanie ( kontrolerzy SPP)
2.Kontrola polega w szczególności na:
a) sprawdzeniu prawidłowości wniesienia opłaty za parkowanie na terenie SPP;
b) sprawdzaniu poprawności czasu parkowania określonego na bilecie
parkingowym ze stanem faktycznym;
c) sprawdzaniu waŜności określonego rodzaju abonamentu ,karty parkingowej
lub biletu parkingowego;
d) wystawianiu zawiadomień o nałoŜeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony
postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub brak dokumentu uprawniającego
do parkowania, jak teŜ za brak moŜliwości stwierdzenia waŜności tych
dokumentów;
e) zgłoszeniu StraŜy Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych
z parkowaniem pojazdów oraz zajęciem pasa drogowego.
3. Kontrolerzy SPP nie pobierają naleŜności z tytułu nałoŜonej opłaty dodatkowej
i nie prowadzą sprzedaŜy abonamentów i biletów parkingowych.
4.Kontrolerzy SPP upowaŜnieni są do dystrybucji ręcznej biletów parkingowych
tylko i wyłącznie w przypadku nie funkcjonowania parkometrów SPP
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ROZDZIAŁ V: Stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP
i opłaty abonamentowe.
1. Stawkę opłaty za jedną godzinę parkowania ustala się w wysokości - 1,60 zł
2 Stawkę opłaty za pół godziny parkowania ustala się
w wysokości :
- 0,80 zł.
3 Stawkę opłaty za pierwszą godzinę parkowania ustala się w wysokości : - 1,60 zł.
4.Stawkę opłaty za drugą godzinę parkowania ustala się w wysokości :
- 1,90 zł.
5.Stawkę opłaty za trzecią godzinę parkowania ustala się w wysokości : - 2,20 zł.
6.Stawkę opłaty za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania ustala się
w wysokości : - 1,60 zł.
7. Ustala się opłaty abonamentowe w wysokości:
1). Opłata abonamentowa miesięczna – w cenie jak za 3,5 godzinny postój za
kaŜdy dzień - 134,40 zł.
2). Opłata abonamentowa dwumiesięczna – w cenie jak za 3,5 godzinny postój za
kaŜdy dzień - 268,80 zł
3). Opłata abonamentowa kwartalna – w cenie jak za 3,0 godzinny postój za
kaŜdy dzień - 345,60 zł.
4). Opłata abonamentowa półroczna – w cenie jak za 2,5 godzinny postój za
kaŜdy dzień - 576,00 zł.
5). Opłata abonamentowa półroczna dla mieszkańców SPP, o których mowa w
rozdziale II pkt 8 w wysokości 10% opłaty abonamentowej tj.57,60 zł
Parkowanie pojazdów tylko przy ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania.
6). Opłata abonamentowa półroczna dla prowadzących działalność handlową na
podstawie umów najmu zawartych ze Spółką „BAZA” na targowisku przy
ul. Związków Zawodowych posiadających pojazdy samochodowe do celów
handlowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w wysokości 20%
opłaty abonamentowej półrocznej. Abonament powyŜszy dotyczy stanowisk
postojowych na małym parkingu przy Zielonym Rynku i nie stanowi podstawy
do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc i wynosi 115,20 zł.
7). Opłata abonamentowa półroczna dla instytucji oraz przedsiębiorców
mających siedzibę firm w Strefie Płatnego Parkowania -20% opłaty
abonamentowej o której mowa w pkt 7 ppkt4 tj. 115,20 zł. Parkowanie
pojazdów tylko na ulicy siedziby firmy.
8). Opłata abonamentowa półroczna dla pracowników instytucji mających siedzibę
firm w SPP i wykorzystujących pojazdy prywatne do celów słuŜbowych -30%
opłaty abonamentowej o której mowa w pkt7 ppkt 4.tj.172,80zł. Parkowanie
pojazdów tylko na ulicy siedziby firmy.
9).Opłatę abonamentową dla zastrzeŜonych stanowisk postojowych – kopert –
ustala się w wysokości 170,00 zł miesięcznie.
10).Wprowadza się zwolnienie z opłaty za parkowanie kierujących pojazdami
zgodnie z art. 13 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r
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11). Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
a) Kierujących oznakowanymi pojazdami, StraŜy Miejskiej we Włocławku,
pogotowia energetycznego, wodno - kanalizacyjnego, gazowego i
ciepłowniczego , a ponadto pojazdów wykorzystywanych do opieki
hospicyjnej chorych, pojazdów słuŜb komunalnych zajmujących się
utrzymaniem porządku i czystości.
b) Uprawnienie przyznane pojazdom wykorzystywanym do opieki
hospicyjnej chorych podlega weryfikacji co 6 miesięcy na podstawie
oświadczenia zespołu opieki zdrowotnej organizującego taka opiekę.
c) Kierujących pojazdami specjalnie oznakowanymi przeznaczonymi do
przewozu osób niepełnosprawnych lub o obniŜonej sprawności
ruchowej.
d) Kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, która jest
wydawana osobom wskazanym w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
e) Przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie miasta Włocławek w czasie
oczekiwania na klienta nie dłuŜej niŜ 10 minut. Kierowca w tym czasie
znajduje się w pojeździe;
f) Samochodów
słuŜbowych
posiadających identyfikatory.

miejskich

jednostek

budŜetowych

ROZDZIAŁ VI: Postanowienia końcowe

1. Mandat karny za postój niezgodny z „Prawem o ruchu drogowym” wystawiony
przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej lub Policji nie jest równoznaczny z
opłaceniem czasu parkowania w SPP i nie zwalnia od wniesienia opłaty za
czas parkowania.
2. Pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagraŜające bezpieczeństwu
będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje w związku z
nałoŜonymi opłatami dodatkowymi przyjmuje i rozpatruje Miejski Zarząd Dróg
ul. Zielna 13/21 we Włocławku od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1500 tel. 054412-13-23 do 25, lub biuro SPP.

