
UCHWAŁA NR 165/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za 
parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami)1), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustalić strefę płatnego parkowania, zwaną dalej SPP, określoną na planie graficznym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, że opłata podstawowa za pierwsze pół godziny parkowania wynosi 1,00 zł.

2. Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania 
z określonego abonamentu, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach, w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1700, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu kolejnych dwóch dni gotówką do biura SPP po dniu 
stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie, ulega ona pomniejszeniu do 25,00 zł.

§ 4. 1. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do biura SPP ustala się opłaty 
dodatkowe następująco:

1) w dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona w 
pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w 
biurze SPP powiększona o 10 zł;

2) w ciągu kolejnych 5 dni po dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone 
parkowanie, liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 1700 

w dniu wystawienia powiększona o 10 zł.

§ 5.  Zasady funkcjonowania SPP, w tym sposób pobierania opłat za parkowanie i sposób nakładania opłat 
dodatkowych określa Regulamin strefy płatnego parkowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr 322/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia 
sposobu pobierania opłaty.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i 
poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i poz. 903.
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§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/16

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 września 2016 r.

Określenie granic strefy płatnego parkowania wraz z wykazem ulic wchodzących w skład SPP

Wykaz ulic i placów wchodzących w skład strefy płatnego parkowania w Świeciu

(zawierających odcinki płatnych miejsc postojowych)

1. ul. Klasztorna od ul. Mickiewicza do ul. Sądowej;

2. ul. 10-go Lutego od ul. Mickiewicza do ul. Sądowej;

3. ul. Kopernika;

4. ul. Batorego;

5. Duży Rynek;

6. Mały Rynek;

7. ul. Grzymisława.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/16

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 września 2016 r.

Wysokość opłat w strefie płatnego parkowania w Świeciu

L
P.

Wyszczególnienie Stawki 
opłat

1 Parkowanie za pierwsze 30 minut 1,00 zł
2 Parkowanie za pierwszą godzinę 2,00 zł
3 Parkowanie za drugą godzinę 2,20 zł
4 Parkowanie za trzecią godzinę 2,50 zł
5 Parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 2,00 zł
6 Abonament miesięczny dla mieszkańca zamieszkującego stale lub czasowo na terenie strefy płatnego parkowania 10,00 zł
7 Abonament miesięczny dla pozostałych 100,00 

zł
8 Opłata miesięczna za wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w celu korzystania z niego na 

prawach wyłączności całodobowo
150,00 

zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/16

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 września 2016 r.

Regulamin strefy płatnego parkowania w Świeciu

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Świeciu, zwanej dalej 
SPP.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Parkowanie w SPP podlega obowiązkowi wniesienia opłat za czas postoju pojazdów od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 900 do 1700, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju 
samochodu w SPP.

3. Nieprawidłowy (nieopłacony) czas postoju to stwierdzony, udokumentowany, nieopłacony czas postoju 
lub postój ponad opłacony czas.

4. Obsługa SPP odbywa się za pomocą operatora SPP, upoważnionego przez Burmistrza Świecia.

§ 2. Nałożenie mandatu karnego przez Policję lub Straż Miejską za naruszenie przepisów ustawy Prawo o 
ruchu drogowym na obszarze SPP nie zwalnia od uiszczenia opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w 
SPP.

Rozdział 2.
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania

§ 3. 1. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez:

1) wykupienie biletu w parkomacie lub upoważnionego do sprzedaży biletów pracownika SPP;

2) wykupienie abonamentu w biurze SPP;

3) wykupienie wyznaczonego zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) - dokonanie opłaty w kasie 
Urzędu Miejskiego w Świeciu lub na konto Gminy Świecie.

2. Abonament i opłatę za wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) można wykupić na 
okres nie krótszy niż 1 miesiąc.

§ 4. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oraz 
kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, parkujących na 
zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a "parking - miejsce zastrzeżone" 
z tabliczką T - 29, informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby 
niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się oraz znakiem poziomym P - 24 "miejsce dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej";

2) inwalidów wojennych;

3) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych: pogotowia gazowego, energetycznego i wodno-
kanalizacyjnego podczas usuwania skutków awarii oraz służb porządkowych w trakcie wykonywania prac;

4) kierujących pojazdami Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Świeciu;

5) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-19 
"postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek";

§ 5. Kierujący pojazdem samochodowym niezwłocznie, nie dłużej niż 10 min., po zaparkowaniu w SPP 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przewidywany czas parkowania.
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§ 6. 1. Niewykorzystanie biletu postojowego na jednym miejscu parkowania upoważnia do jego 
wykorzystania na innym miejscu SPP w ramach opłaconego limitu czasu parkowania.

2. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej 
opłaty.

§ 7. 1. Do wykupienia w SPP abonamentu mieszkańca uprawnione są osoby łącznie spełniające następujące 
warunki:

1) są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze objętym SPP, przy czym w przypadku 
zameldowania czasowego niezbędne jest wykazanie się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego w SPP;

2) są właścicielami lub posiadaczami pojazdu samochodowego.

2. Abonament mieszkańca może wykupić mieszkaniec SPP na jeden określony pojazd.

§ 8. Bilety parkingowe oraz abonamenty powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób 
nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w 
pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

§ 9. Abonament nie stanowi rezerwacji stałego miejsca parkowania.

§ 10. 1. W razie utraty lub kradzieży abonamentów operator SPP wydaje duplikat za pisemną zgodą Urzędu 
Miejskiego w Świeciu.

2. W przypadku zmiany marki i numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego, stosownej zmiany 
abonamentów operator SPP dokonuje nieodpłatnie, na wniosek właściciela pojazdu.

Rozdział 3.
Sposób pobierania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

SPP

§ 11. Opłatę dodatkową uiszcza się w biurze operatora SPP lub przelewem na konto operatora SPP, na 
podstawie wystawionego przez kontrolera SPP zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, 
umieszczonego za wycieraczką przedniej szyby samochodu.

Rozdział 4.
Kontrola czasu postoju pojazdów

§ 12. Kontroli opłacania czasu parkowania pojazdów mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni przez 
Burmistrza Świecia kontrolerzy operatora SPP.

§ 13. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów postojowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania SPP przyjmowane i rozpatrywane będą przez 
Burmistrza Świecia zgodnie z przepisami KPA.
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