
UCHWAŁA NR XX/143/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu 

pobierania opłat. 

Na podstawie art.13b ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, 
poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz.1323, 
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, 
poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów, w której będą pobierane opłaty za 

parkowanie pojazdów obejmującą następujące ulice: ul. Sikorskiego (na odcinku od ul. 

Mickiewicza do Rynku), ul. Paderewskiego (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza), ul. 

Sądową (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika), ul. Strzelecką (na odcinku od ul. 

Sikorskiego do ul. Kopernika), ul. Kopernika, ul. Rynek, ul. Rynek Garncarski, ul. Rynek 

Bednarski . 

2. Opłaty będą pobierane w strefie określonej w ust. 1, oznaczonej znakiem D-44 (strefa 

parkowania) i D-45 (koniec strefy parkowania) z informacją określającą wysokość opłat oraz dni 

i godziny ich pobierania. 

§ 2. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania w następującej wysokości: 

1) za pierwsze pół godziny - 0,70 zł ; 

2) za pierwszą godzinę - 1,20 zł ; 

3) za drugą godzinę - 1,40 zł ; 

4) za trzecią godzinę - 1,60 zł ; 

5) za czwartą godzinę i za kolejne godziny - 1,20 zł ; 

6) opłata dodatkowa za nie wniesienie opłaty wymienionej w pkt 1-5 -50,00 zł ; 

7) opłata abonamentowa ( za miesiąc kalendarzowy ) - 60,00 zł ; 

8) opłata abonamentowa za miesiąc kalendarzowy z bonifikatą dla: 
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a) właścicieli pojazdów samochodowych zamieszkałych w strefie, w której obowiązują opłaty - 

25,00 zł, 

b) właścicieli pojazdów zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic, 

w przypadku gdy jedna z tych ulic znajduje się w strefie płatnego parkowania pojazdów 

- 25,00 zł, 

c) właścicieli, najemców, dzierżawców lokali użytkowych położonych w strefie, w której 

obowiązują opłaty z zastrzeżeniem, że prowadzą w nich działalność gospodarczą, prywatną 

praktykę lekarską bądź pielęgniarską - 25,00 zł ; 

9) opłata abonamentowa za parkowanie na zastrzeżonym wydzielonym stanowisku postojowym 

(kopercie) całodobowo - za miesiąc kalendarzowy - 200,00 zł ; 

10) zwalnia się z opłat za parkowanie oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do 

przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, zaparkowane w miejscach 

oznakowanych. 

§ 3. Opłaty za parkowanie będą pobierane we wszystkie dni robocze w godzinach od 1000 do 

1800 oprócz : 

a) sobót, w które opłaty będą pobierane w godzinach 900 -1500, 

b) wtorków i piątków, w które to dni opłaty na parkingu przy ul. Sikorskiego i Paderewskiego będą 

pobierane w godzinach od 800 do 1800. 

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 pobierane będą przez podmiot gospodarczy świadczący 

usługę w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów, poprzez inkasentów. 

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia nieumieszczenia biletu opłaty parkingowej za przednią szybą 

samochodu, w widocznym miejscu - funkcjonariusz Straży Miejskiej umieszcza za wycieraczką 

wezwanie do zgłoszenia się osobiście lub telefonicznie u dyżurnego Straży Miejskiej. 

2. Opłatę dodatkową w wysokości, o której mowa w § 2 pkt 6 - nakłada funkcjonariusz Straży 

Miejskiej prowadzący kontrolę prawidłowości postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania, po 

ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia opłaconego czasu 

parkowania. 

§ 6. Osoba, na którą nałożono opłatę dodatkową ma obowiązek jej uiszczenia w terminie 7-miu 

dni. 
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§ 7. Nieuiszczona opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania 

opłat z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 27, poz. 352 i Nr 118, poz. 2002, 

z 2005 r. Nr 125, poz. 2112 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 2471). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 

Na podstawie art. 13 b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./, Rada Miejska na wniosek Burmistrza, pozytywnie 
zaopiniowany przez organ zarządzający ruchem, może ustalić strefę płatnego parkowania oraz 
wprowadzić i ustalić stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposób ich 
pobierania. Starosta Toruński jako organ zarządzający ruchem na drogach gminnych w mieście 
Chełmża pozytywnie zaopiniował wniosek z załączonym do niego projektem zmian w organizacji 
ruchu na drogach gminnych dotyczący strefy płatnego parkowania. Podjęcie niniejszej uchwały 
miało na celu: 

- zmianę zapisu określającego podmiot uprawniony do pobierania opłat z inkasentów 

zatrudnionych   przez Urząd Miasta  na podmiot gospodarczy świadczący usługę w tym zakresie, 

- określenie sposobu pobierania opłaty dodatkowej, 

- umożliwienie wnoszenia opłaty za miesiąc kalendarzowy z bonifikatą właścicielom pojazdów 

zamieszkałym w budynkach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic w przypadku gdy jedna 

z tych ulic znajduje się w strefie płatnego parkowania pojazdów, 

- urealnienie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, które od 2004 roku nie były 

zmieniane i wynosiły: 

1) za pierwsze pół godziny - 0,50 zł 

2) za pierwszą godzinę - 1,00 zł 

3) za drugą godzinę - 1,20 zł 

4) za trzecią godzinę - 1,40 zł 

5) za czwartą godzinę i kolejne godziny - 1,00 zł 

6) opłata dodatkowa za nie wniesienie opłaty wymienionej w pkt 1-5 -50,00 zł 

7) opłata abonamentowa (za miesiąc kalendarzowy) - 50,00 zł 

8) opłata abonamentowa za miesiąc kalendarzowy z bonifikatą dla: 

a) właścicieli pojazdów samochodowych zamieszkałych w strefie, w której obowiązują opłaty - 

20 zł, 
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b) właścicieli, najemców, dzierżawców lokali użytkowych położonych w strefie, w której 

obowiązują opłaty z zastrzeżeniem, że prowadzą w nich działalność gospodarczą, prywatną 

praktykę lekarską bądź pielęgniarską - 20 zł, 

9) opłata abonamentowa za parkowanie na zastrzeżonym wydzielonym stanowisku postojowym 

(kopercie) całodobowo - za miesiąc kalendarzowy - 200 zł. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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