
UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży 
zlokalizowanych poza pasem drogowym.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnych, niestrzeżonych parkingów gminnych, zlokalizowanych poza pasem 
drogowym w Chełmży, zarządzanych przez Gminę Miasta Chełmży:

1) parking na działce nr 189/2 obręb 04 (przy ulicy Łaziennej) - obejmujący 16 miejsc parkingowych;

2) parking na działce nr 130/2 obręb 04 (przy ulicy Sądowej i Bulwarze 1000- lecia) - obejmujący 34 miejsca 
parkingowe.

2. Określa się, że liczba miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych nie przekroczy 
10,00% wszystkich miejsc parkingowych zlokalizowanych na parkingach, o których mowa w ust. 1.

3. Za parkowanie na parkingach wymienionych w ust. 1 pobiera się opłaty:

1) opłatę za parkowanie za pierwsze pół godziny - 1,00 zł;

2) opłatę za pierwszą godzinę - 1,50 zł;

3) opłatę za drugą godzinę - 1,40 zł;

4) opłatę za trzecią godzinę - 1,60 zł;

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

6) opłatę abonamentową (za każdy miesiąc kalendarzowy) - 50,00 zł;

7) opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (opłatę za bezumowne parkowanie) - 50,00 zł;

8) opłatę abonamentową za parkowanie na zastrzeżonym, wydzielonym stanowisku postojowym (kopercie) 
całodobowo (za miesiąc kalendarzowy) - 200,00 zł.

4. Opłaty za parkowanie na parkingach wymienionych w ust. 1 pobiera się w dni robocze: od poniedziałku 
do piątku włącznie w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Z opłat za parkowanie na parkingach wymienionych w § 1. zwalnia się pojazdy:

1) Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Służb Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służb ratowniczych;

2) osób wykonujących obowiązki służbowe na zlecenie właściciela parkingów i podmiotu odpowiedzialnego 
za obsługę parkingów wymienionych w § 1.1.;

3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi;

4) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;

5) szkolne (autobusy) przewożące dzieci do szkoły;

6) służb miejskich oraz inspekcji będących organami administracji podczas wykonywania obowiązków 
służbowych;

7) służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno- kanalizacyjnego) 
podczas usuwania awarii;

8) przedstawicielstw państw obcych oznaczonych symbolem CD i CC;
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9) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oraz 
kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej - parkujących na 
zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D- 18a „parking- miejsce zastrzeżone" 
z tabliczką T- 29, informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby 
niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się oraz znakiem poziomym P- 24 „miejsce dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej";

10) inwalidów wojennych, posiadających książkę inwalidy wojennego- wojskowego.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5 wnosi się z góry poprzez ich uiszczenie 
w parkomacie (urządzenie kasująco- rejestrujące wydające bilet parkomatowy potwierdzający dokonanie 
opłaty) za pomocą monet.

2. Opłaty abonamentowe wymienione w § 1 ust. 3 pkt 6, 7, 8, w tym opłaty dodatkowe za bezumowne 
parkowanie są uiszczane w biurze podmiotu odpowiedzialnego za obsługę parkowania.

3. Dowód uiszczenia opłaty (w postaci biletu parkomatowego, abonamentu) powinien być umieszczony za 
przednią szybą wewnątrz pojazdu niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

4. Kierowca parkujący pojazd na parkingu płatnym ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu 
parkingowego w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera.

5. Zakupione bilety, w ramach parkingów płatnych wymienionych w § 1.1. Uchwały, upoważniają tylko 
i wyłącznie do korzystania z miejsc parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym 
w Chełmży na działce nr 189/2 obręb 04 (przy ulicy Łaziennej) i na działce nr 130/2 obręb 04 (przy ulicy 
Sądowej i Bulwarze 1000- lecia).

6. W czasie ważności dowodu wniesienia opłaty dozwolona jest zmiana miejsca parkowania, w ramach 
parkingów płatnych wymienionych w § 1.1. Uchwały, na danym parkingu jak również zaparkowanie na innym 
parkingu komunalnym zlokalizowanym poza pasem drogowym na terenie miasta Chełmży, na którym 
pobierane są opłaty za parkowanie. Ważność biletu parkomatowego nabytego w parkomacie na parkingach, 
o których mowa w zdaniu poprzednim nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych 
miejsc do parkowania w przypadku zmiany parkingu na inny parking, o którym mowa w § 1. 1.

7. W przypadku nieumieszczenia dowodu uiszczenia opłaty zgodnie z § 3 ust. 3 i 4, kierowca na wezwanie 
kontrolera jest zobowiązany do okazania biletu parkomatowego lub abonamentu.

8. Wniesienie opłaty w formie abonamentu nie uprawnia do żadnej rezerwacji miejsca na parkingu ani 
nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc do zaparkowania.

9. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 4. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie na niestrzeżonych gminnych parkingach w Chełmży 
zlokalizowanych poza pasem drogowym, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie 
opłacanego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, niezależnie od obowiązku 
uiszczenia opłaty za parkowanie. 

2. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawione jest zawiadomienie o opłacie 
za bezumowne korzystanie. Zawiadomienie umieszcza się w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu.

3. Opłatę za bezumowne korzystanie należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia 
o opłacie za bezumowne korzystanie. Opłatę za bezumowne korzystanie wnosi się w formie gotówki, przelewu 
lub wpłaty na konto podmiotu odpowiedzialnego za obsługę parkingów wskazanych w § 1.1. Uchwały.

4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu kolejnych dwóch dni od daty wystawienia 
zawiadomienia o opłacie za bezumowne korzystanie, opłata ulega pomniejszeniu do 25,00 zł.

§ 5. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do biura podmiotu 
odpowiedzialnego za obsługę, ustala się opłaty dodatkowe następująco:

1) w dniu wystawienia wezwania- kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona 
w pełnych godzinach od momentu ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w biurze 
podmiotu odpowiedzialnego za obsługę parkingów powiększona o 10,00 zł;

2) w ciągu kolejnych 5 dni po dniu wystawienia wezwania- kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone 
parkowanie, liczona w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 
17:00 w dniu wystawienia powiększona o 10,00 zł.
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§ 6. 1. W kwestiach nieuregulowanych w uchwale stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące 
najmu.

2. Do zawarcia umowy czasowego najmu miejsca na parkingu na warunkach ustalonych niniejszą Uchwałą 
dochodzi poprzez zaparkowanie pojazdu samochodowego na parkingu wraz z uiszczeniem opłaty za 
parkowanie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 8. 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/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów
w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496, 1693), Rada Miejska Chełmży
ustala zasady, opłaty i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu
terytorialnego, do których należy zaliczyć niestrzeżone gminne parkingi w Chełmży, zlokalizowane poza
pasem drogowym. Mając na uwadze wysokie zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, przy ograniczonej
ilości ich podaży należy zauważyć, iż eksploatacja parkingów jest istotnym walorem komercyjnym.
Umożliwia ona między innymi pobieranie odpowiednio skalkulowanych opłat od osób parkujących pojazdy.
Lokalizacje parkingów są usytuowane w dogodnych i atrakcyjnych miejscach i powinny się cieszyć
stosunkowo dużym zainteresowaniem. Utworzenie płatnych, niestrzeżonych gminnych parkingów
w Chełmży, zlokalizowanych poza pasem drogowym powinno wpłynąć na zwiększenie dochodów, jak
również zwiększyć dostępność parkowania pojazdów samochodowych, z zachowaniem większej rotacji
pojazdów na parkingach. Wprowadzenie systemu wnoszenia opłat poprzez parkometry usprawni także
funkcjonowania tychże parkingów.

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