
UCHWAŁA NR V/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/311/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich 

pobierania

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 

poz. 994 ze zm.1)), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b oraz art 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr XVIII/311/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich 

pobierania, o następującej treści:

1. § 2 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. § 1 załącznika nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez zakup biletu w systemie samoobsługowym w parkomacie, 
systemie płatności mobilnych lub wykupienie w biurze SPP abonamentu określonego w załączniku nr 2 do 
uchwały.

3. § 2 załącznika nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
w miejscach niestrzeżonych w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00:

1. Opłaty jednorazowe uiszczone w systemie samoobsługowym w parkomacie lub w systemie płatności 

mobilnych:

Lp. Rodzaj opłat Wysokość opłaty
1. Za pierwsze pół godziny 1,00 zł
2. Za pierwszą godzinę 2,00 zł
3. Za druga godzinę 2,40 zł
4. Za trzecia godzinę 2,80 zł
5. Za każdą następną godzinę 2,00 zł

2. Opłaty abonamentowe uiszczone w biurze SPP:

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
1. Miesięczny abonament mieszkańca/zatrudnionego 40 zł
2. Miesięczny abonament dla całej strefy 100 zł

4. Do § 1 załącznika nr 2 uchwały dodaje się ust. 9 o następującej treści:

9. system płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń w którym do wnoszenia opłat wykorzystywany 

jest telefon komórkowy.

5. § 2 załącznika nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
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Parkowanie w strefie płatnego parkowania wymaga uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

6. § 6 ust. 6 załącznika nr 2 uchyla się.

7. § 7  załącznika nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących sytuacjach:

1. Okazania biletu zakupionego w parkomacie, potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie, którego 

zawiadomienie o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty dotyczy;

2. Podania numeru transakcji, którą opłacono parkowanie z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych;

3. Po dokonaniu dopłaty za przekroczony czas postoju (liczony w pełnych godzinach) w biurze SPP w dniu 

wystawienia zawiadomienia bądź w następnym dniu roboczym;

4. Wystawienia w danym dniu drugiego i kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej czasie 

nie przekraczającym 5 godzin od wystawienia pierwszego zawiadomienia;

5. Okazania w dniu wystawienia zawiadomienia lub kolejnym dniu roboczym ważnego identyfikatora 

abonamentowego, identyfikatora typu „S” lub karty parkingowej;

6. W przypadku gdy wystawione zawiadomienie nie jest poparte zdjęciami pojazdu wykonanymi przez 

kontrolera, o których mowa w § 10, ust. 2, pkt. 4;

8. § 12  załącznika nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami 
dodatkowymi przyjmowane są w godzinach funkcjonowania w biurze SPP.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XVIII/311/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego z dniem 1 kwietnia 2019 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Wiśniewski
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Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany dostosowują uchwałę do istniejących przepisów oraz umożliwiają dokonanie opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania przy użyciu systemu płatności
mobilnych.
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