
UCHWAŁA NR XV/162/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 6 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu 

pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.1)), art. 13, ust. 1, pkt 1, art. 13 b, ust. 3 i 4, art. 13f, 
ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.2)) oraz art. 4, 
ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 
2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia 
opłaty dodatkowej o następującej treści: 

1. Pkt 1 i 3 w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 
2016 r. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koziełek

1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815
2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. 2018 r. poz. 12, 317, Dz. U. 2019 r. poz 698, 730, 1693, 1716, 

1815

Id: 4ED7A241-EB9F-48A4-B0EC-25FB14B5E398. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XV/162/2019

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodywch w Strefie Płatnego Parkowania 
w mieście Żnin.

1. OPŁATY JEDNORAZOWE

1.1. Opłaty:

Za pierwsze pół godziny: 1,00 zł

Za pierwszą godzinę: 2,20 zł

Za drugą godzinę: 4,40 zł

Za trzecią godzinę: 7,20 zł

Za czwartą godzinę: 9,00 zł

Za piątą godzinę i każdą następną 2,00 zł

3. OPŁATY DODATKOWE

3.1.Za brak opłaty za parkowanie, bądź postój poza czasem wykupionym na bilecie parkingowym na 
terenie Strefy Płatnego Parkowania w czasie jej obowiązywania parkujący otrzymuje powiadomienie do 
stawiennictwa celem przedstawia dowodu opłaty z tytułu parkowania
w Strefie Płatnego Parkowania.

3.2.W przypadku braku tego dowodu przy uiszczeniu opłaty w dniu wystawienia powiadomienia
i w dniu następnym (licząc dni robocze) należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł

3.3.W przypadku wniesienia opłaty w terminie do siedmiu dni roboczych od daty wystawienia 
powiadomienia wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50,00 zł.

3.4.W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej powyżej siedmiu dni roboczych od daty wystawienia 
powiadomienia wysokość opłaty dodatkowej wynosi 100,00 zł.

3.5.Opłatę dodatkową należy wnieść niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia w biurze 
Administratora Strefy Płatnego Parkowania lub przekazać na rachunek bankowy podany na powiadomieniu.

3.6.W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia powiadomienia 
na adres parkującego zostanie wysłane wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej oraz kosztów wysyłki 
tegoż wezwania naliczonymi zgodnie z cennikami operatora usług pocztowych.

3.7.Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia powiadomienia będzie 
podlegać egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
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UZASADNIENIE

Zauważalne jest obecnie zjawisko długotrwałego parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania

(SPP) na terenie miasta Żnin. Proces ten często uniemożliwia skorzystanie z parkingów osobom

przyjezdnym z pozamiejskiego obszaru gminy, a także z poza niej. Miasto zmaga się wciąż

z problemem niedostatecznej ilości miejsc parkingowych dlatego proponowane podniesienie stawek ma na

celu zwiększenie rotacji ruchu pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, a co za tym idzie zwiększenie

efektywności wykorzystania jej miejsc parkingowych przez kierowców.

Od momentu jej powołania tj. od dnia 30 grudnia 2016, stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP nie

ulegały zmianie. Ponadto ustalenie zmian stawek opłat za parkowanie pojazdów w SPP podlegało analizie i

porównaniu w stosunku do innych miast posiadających na obszarze swoich ulic funkcjonującą strefę

płatnego parkowania. Zaproponowane nowe stawki opłat parkingowych są porównywalne zarówno w

obszarze miast o liczbie mieszkańców do 20 000 osób takich jak Nakło nad Notecią, a także miast o liczbie

mieszkańców powyżej 50 000 osób, np. Inowrocław.

Zaproponowane zatem w przedmiotowej uchwale stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP należy uznać

za racjonalne, rozsądne, nie wpływające znacząco na obciążenie finansowe użytkowników Strefy Płatnego

Parkowania na obszarze ulic miasta Żnin.
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