
UCHWAŁA NR XXV/205/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 27 października 2005 roku 

 
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 1990r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.13b ust. 1 i ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z 

późn. zm.), uchwala się, co następuje : 

 

        § 1. W uchwale nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 roku w 

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

parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania 

opłat (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 27 

z dnia 4 marca 2004r., poz. 352 ), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu „ zwalnia się z opłat za parkowanie 

oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o 

obniżonej sprawności ruchowej, zaparkowane w miejscach oznakowanych”, 

2) w § 3 ust. 1 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „oprócz 

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

będą pobierane w godzinach od 800 do 1800 ”. 

 

        §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmża. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

  
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                   Krzysztof Zduński 

 
 
 



 

Uzasadnienie 
 
do uchwały nr  XXV/205/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku 

zmieniającej uchwałę  Nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 

roku 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 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

/Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm./, Rada Miejska na wniosek Burmistrza, może 

wprowadzić zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. Podczas 

funkcjonowania strefy płatnego parkowania napływało szereg wniosków o zwolnienie z opłat 

za parkowanie oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób 

niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, zaparkowane w miejscach 

oznakowanych.  

       Na podstawie art.13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, Rada Miejska na wniosek 

Burmistrza, może zmienić godziny pobierania opłat w strefie płatnego parkowania. Zmiana 

godziny  pobierania opłat z 1000 na 800  na parkingu znajdującym się przy ul. Sikorskiego i 

Paderewskiego w dni targowe, powinna wpłynąć na zwiększenie rotacji parkujących 

samochodów. Przedmiotowe parkingi zlokalizowane są blisko targowiska miejskiego i 

dlatego też w dni targowe zwiększa się ilość pojazdów parkujących. Zwiększenie czasu 

pobierania opłat powinno wpłynąć na zwiększenie dochodów uzyskiwanych z pobieranych 

opłat.  

        Dochody uzyskiwane z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w całości 

będą przekazywane na konto specjalne, które w całości przeznaczane będzie na utrzymanie 

dróg. Prowadzący parkingi za pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania otrzymywał 

będzie wynagrodzenie w formie prowizji od dochodu. 

 


