
UCHWAŁA NR IV/29/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 24 stycznia 2019 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 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 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. 
poz. 3997) wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść § 2 oznacza się jako § 2 ust. 1;

2) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Za pierwszą godzinę - 1,50 zł”;

3) w § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Zakupione bilety w parkomatach SPP uprawniają tylko i wyłącznie do parkowania pojazdów 
samochodowych zlokalizowanych na parkingach strefy płatnego parkowania”;

4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu kolejnych dwóch dni, gotówką w biurze 
operatora SPP, przelewem lub wpłatą na konto operatora SPP, po dniu stwierdzonego nieuiszczenia 
opłaty za parkowanie, ulega ona pomniejszeniu do 25,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr IV/29/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniającej 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), Rada Miejska Chełmży ustala zmianę stawki
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania. Zwiększenie stawki opłaty
za pierwszą godzinę powinno wpłynąć na zwiększenie uzyskiwanych dochodów i dostępności parkowania
pojazdów samochodowych z zachowaniem większej rotacji pojazdów na parkingach. W pierwotnej wersji
uchwały nie uwzględniono możliwości wniesienia opłaty dodatkowej za pośrednictwem przelewu lub
wpłaty na konto operatora SPP. Ponadto należy także doprecyzować, iż zakupione bilety w parkomatach
SPP uprawniają tylko i wyłącznie do parkowania pojazdów samochodowych zlokalizowanych na
parkingach Strefy Płatnego Parkowania.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Chełmży należy uznać
za uzasadnione.
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