UCHWAŁA NR X/72/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę 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.18 ust.2 pkt.15 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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134,
poz. 777) oraz 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 i Nr 218, poz. 1391, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 227, poz. 1505, 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 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Chełmży nr XI/97/04 z dnia 22 stycznia 2004 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj Pom.
Nr 27, poz. 352 i Nr 118, poz. 2002 oraz z 2005 r. Nr 125, poz. 2112), § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 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”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr X/72/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmiejniającej uchwałę
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 zmiany
strefy płatnego parkowania.Decyzja o zmianie strefy płatnego parkowania podyktowana była
przeznaczeniem zmodernizowanej nawierzchni ulicy Strzeleckiej (na odcinku od ul. Kopernika do ul.
Bulwar 1000 lecia) dla ruchu pieszego co wiązało się z koniecznością ograniczenia ruchu pojazdów po
ul. Strzeleckiej na wyżej wymienionym odcinku. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest
uzasadnione.
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