
UCHWAŁA NR VI/32/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie 
pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia 

wysokości opłaty dodatkowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych w mieście Nowogrodziec na 
drodze publicznej ul. Rynek i na Placu przy ul. Kościuszki.

2. Obszar strefy płatnego parkowania określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się stawki opłat, zerową stawkę opłat i opłatę dodatkową za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały oraz wzór zawiadomienia kierowcy o fakcie nieuiszczenia opłaty (zał. nr 4).

§ 3. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, z dnia 21 grudnia 2018 roku 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty 
dodatkowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VI/32/19 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 05 lutego 2019 r. 

 

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Nowogrodźcu 

§1. Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Nowogrodźcu obejmuje 

ul. Rynek i Plac przy ul. Kościuszki. 

§2. Graficzny obraz strefy płatnego parkowania przedstawia się następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 
UL.RYNEK I UL.KOŚCIUSZKI 

X-miejsce ustawienia parkometrów 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/19

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 5 lutego 2019 r.

Stawki opłat, zerowe stawki opłat i opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania w Nowogrodźcu

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla 
niektórych użytkowników drogi, które wynoszą:

1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł, za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty 
ze względu na czas parkowania:

a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,00 zł,

b) pozostałe 30 minut w wysokości 1,00 zł,

2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł, za godzinę parkowania;

3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł, za godzinę parkowania;

4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania.

2. Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone.

§ 2. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania dla niektórych użytkowników drogi określonych w §5 Regulaminu/Załącznika nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego 
w wysokości 50,00 zł .

2. Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o ustalenie zaistnienia obowiązku jej pobrania, poczynione 
przez służby kontroli.

3. Służby kontroli działające na podstawie upoważnienia Burmistrza Nowogrodźca, każdorazowo 
zawiadamiają kierującego pojazdem samochodowym o ustaleniu faktu nie uiszczenia opłaty za parkowanie, 
przez umieszczenie zawiadomienia na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką.

4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/19

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 5 lutego 2019 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W NOWOGRODŹCU

§ 1. Regulamin strefy płatnego parkowania w Nowogrodźcu, zwany dalej regulaminem, określa zasady 
organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w granicach strefy płatnego 
parkowania.

Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, pobiera się opłaty 
w wysokości określonej w uchwale.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na 
wyznaczonym miejscu do parkowania znajdującym się w granicach strefy płatnego parkowania, w dni robocze, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 3. Granice wjazdu i wyjazdu do i ze strefy płatnego parkowania oznakowane są zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1326).

§ 4. 1. W strefie płatnego parkowania stosuje się jednorazowe opłaty za parkowanie uiszczane niezwłocznie 
po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze.

2. Od opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania zwolnione są pojazdy wymienione 
w art. 13 ust. 3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się zerową stawkę za parkowanie w strefie dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia 
gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej, służby zdrowia, poczty);

2) osób niepełnosprawnych (legitymujących się ważną kartą parkingową) lub przewożących osoby 
niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej (posiadających ważną kartę parkingową), kierujących 
pojazdem samochodowym, parkujących w miejscach oznaczonych zgodnie z art.52 ust. 4 i 6 oraz 
art. 92 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2002 Nr 170 poz. 1393).

Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

§ 6. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego rozpoczynającego postój w strefie płatnego 
parkowania jest niezwłoczne wniesienie opłaty za parkowanie.

2. Wniesiona kwota opłaty określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do jednej 
minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas parkowania nie podlega zwrotowi.

3. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym miejscu wyznaczonym na 
strefie płatnego parkowania.

§ 7. 1. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet 
o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr.

2. Bilet parkingowy lub karta parkingowa, powinny być umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą 
w sposób widoczny, umożliwiający swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.

3. W przypadku uszkodzenia automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy 
w innym najbliższym automacie parkingowym.

Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY I PROCEDURA REKLAMACYJNA
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§ 8. 1. Za parkowanie w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty, 
udokumentowane zawiadomieniem ( zał. nr 4), pobiera się opłatę dodatkową w kwocie 50,00 zł.

2. Przez parkowanie w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty 
rozumie się:

1) parkowanie ponad czas opłacony;

2) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 1 niniejszego 
Regulaminu;

3) parkowanie bez udokumentowania opłaty w sposób określony w § 7 ust.2 niniejszego Regulaminu;

4) parkowanie przy użyciu nieważnej karty parkingowej.

3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania pojazdu bez wniesionej opłaty za 
parkowanie albo przekroczenia opłaconego czasu parkowania w strefie płatnego parkowania wskazanego na 
bilecie parkingowym, wystawia on zawiadomienie w formie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

4. Zawiadomienie zostaje umieszczone na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.

5. Zawiadomienie musi zawierać wskazanie dnia, godziny i minuty jego wystawienia oraz numer 
rejestracyjny pojazdu.

6. Opłatę dodatkową, o której mowa w §8 ust. 1 należy wnieść w terminie 14 dni od dnia

wystawienia wezwania do jej zapłaty.

7. Opłatę dodatkową wnosi się przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wskazane na 
blankiecie zawiadomienia ze wskazaniem na nim numeru zawiadomienia.

§ 9. 1. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1) potwierdzenia przez kontrolera awarii automatu parkingowego;

2) okazania karty parkingowej ważnej w dniu wystawienia wezwania, w sytuacji parkowania pojazdu 
będącego własnością uprawnionego lub właściciela pojazdu i pasażera parkującego pojazdu legitymującego 
się ważną kartą parkingową;

3) okazania ważnego biletu parkingowego, potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie;

4) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia-wezwania o nałożeniu opłaty dodatkowej.

2. Opłatę anuluje upoważniony kontroler uwzględniając osobistą reklamację wystawionego wezwania.

Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW 

§ 10. 1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 
prowadzi Straż Miejska oraz Policja w ramach swoich kompetencji.

2. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą 
upoważnione osoby działające na podstawie upoważnienia Burmistrza Nowogrodźca.

3. Wyznaczone służby kontroli nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów 
parkingowych.

Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Wystawienie przez kontrolera zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za postój niezgodny 
z prawem nie zwalnia kierującego z obowiązku opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

§ 12. Pojazdy parkujące w strefie płatnego parkowania, utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, 
będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
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§ 13. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz reklamacje związane 
z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w godzinach jego 
funkcjonowania.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/32//19 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 5 lutego 2019 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE NR ……. 

o pobraniu opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie 
 

Szanowny Kierowco ! 

W trakcie kontroli przeprowadzonej z upoważnienia Burmistrza Nowogrodźca stwierdzono, 

że opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania (parking ul. Rynek lub parking 

ul. Kościuszki), niżej określonego pojazdu samochodowego nie została uiszczona. 

 

 

Czas kontroli - data……………………, godzina ………min……… 

 

Pojazd: numer rejestracyjny………………………………………….. 

 

Marka………….………………… 

 

Miejsce………….……………….. 

 

Przyczyna……………………………………………………………… 

 

Kontrolę przeprowadził kontroler nr ……………………. 

podpis………………………………… 

Opłatę dodatkową wynoszącą 50 zł należy wpłacić na rzecz Urzędu Miejskiego 

w  Nowogrodźcu w sposób opisany na odwrocie niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opłatę za parkowanie pojazdu samochodowego na parkingu w strefie płatnego 

parkowania należy wnieść bez wezwania na podstawie uchwały nr……………. Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia ……………… określającej jej wysokość i sposób 

pobierania. 

2. W przypadku stwierdzenia parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty pobiera się 

opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. 

3. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w Santander Bank 

Polska S.A. Oddział Nowogrodziec Nr 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111. 

4. Opłata nie uiszczona w terminie 14 dni od daty stwierdzenia faktu parkowania bez 

opłaty, dochodzona będzie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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