Projekt

OBWIESZCZENIE NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na
obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 296 z późn. zm.)
ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa
oraz ustalenia opłat za postój pojazdów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 5 lutego 2015r. poz. 551), zmienionej
uchwałą Nr X-90-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia
30 czerwca 2015r. poz. 3869) oraz uchwałą Nr XXIV-233-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca
2016r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 11 lipca 2016r. poz. 4189)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
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Załącznik do Obwieszczenia Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia....................2017 r.
- TEKST JEDNOLITYUCHWAŁA NR IV-18-15
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta
Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Na wniosek Burmistrza Andrychowa zaopiniowany przez Starostę Wadowickiego ustala się Strefy Płatnego
Parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się stawki:
a) opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania;
b) opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa - w uzasadnionych przypadkach - do okresowego
wyłączania płatnych miejsc postojowych z użytkowania, a także do zaniechania poboru opłat w dni inne niż
soboty, niedziele i święta ustawowe.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, opłata abonamentowa zostanie rozliczona proporcjonalnie.
§ 4.
Wprowadza się regulamin Stref Płatnego Parkowania stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 6.
Tracą moc:
- uchwała Nr XVIII-170-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2004r.;
- uchwała Nr XXVI-221-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2008r.;
- uchwała Nr XLIX-390-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r.;
- uchwała Nr VIII-54-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r.
Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa
Rynek:
a) odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Legionów;
b) w pasie drogi jednokierunkowej od ul. Legionów do placu przed Urzędem;
c) w pasie drogi dwukierunkowej na odcinku od ul. Floriańskiej do parkingu przed kościołem;
d) parking przed kościołem p.w. św. Macieja.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r.
I. Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania określonych
w zał. nr 1 wynoszą:

1
a
b
c
d
e
2
a
b
c
d
e
f

Stawka
godzinna

Opłata
faktyczna

za postój do 30 minut

1,00 zł

1,00 zł

za postój do jednej godziny

1,50 zł

1,50 zł

za drugą godzinę postoju

1,70 zł

3,20 zł

za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

1,80 zł

5,00 zł

za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju max do 8 godzin

1,50 zł

max 12,50 zł

Stawki opłat za poszczególne godziny postoju

Opłaty abonamentowe za postój jednego pojazdu

Stawka

abonament postojowy dzienny

7,00 zł

abonament postojowy 14 dniowy

30,00 zł

abonament postojowy 30-dniowy

50,00 zł

abonament postojowy kwartalny

100,00 zł

abonament postojowy półroczny

180,00 zł

abonament postojowy roczny

360,00 zł

II. Stawki zerowe za postój pojazdów samochodowych przysługują następującym użytkownikom:
1) kierującym oznakowanymi pojazdami: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Urzędów Konsularnych, Żandarmerii Wojskowej, Wojska
Polskiego, Urzędów Celnych oraz służb miejskich (np. straż miejska);
2) kierującym oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze,
wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas usuwania awarii;
3) kierującym innymi pojazdami świadczącymi usługi na rzecz miasta;
4) osobom posiadającym karty parkingowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym tj.:
- niepełnosprawnym;
- kierującym pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową;
- kierującym pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożącym
osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostające pod opieką takiej
placówki.
III. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat wymienionych w pkt.I wynosi 30,00 zł.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r.
Regulamin Stref Płatnego Parkowania w Andrychowie
§ 1.
1. Wjazd do Strefy Płatnego Parkowania oznakowany jest znakami D-44 z informacją, w których godzinach
obowiązują opłaty; wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania oznakowany jest znakami D-45.
2. Obowiązkiem osoby korzystającej z miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania jest niezwłoczne po
zaparkowaniu wykupienie biletu na określony czas postoju.
3. Bilet w czasie jego ważności upoważnia do postoju w całej Strefie Płatnego Parkowania.
§ 2.
1. Opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania pobierane są w dni robocze:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;
- (skreślony).
2. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w Strefie Płatnego Parkowania w czasie jej funkcjonowania jest
odpłatny tak jak za postój innych pojazdów.
§ 3.
Opłaty za postój uiszcza się poprzez zakup:
1) biletu parkingowego - wówczas opłata za postój może być pobierana przez parkomaty, inkasentów lub
wyznaczone punkty sprzedaży biletów;
2) abonamentu postojowego – opłata uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Andrychowie za postój jednego
pojazdu;
3) e-biletu - wówczas opłata za postój uiszczana jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
§ 4.
1. Abonamenty postojowe, karty parkingowe oraz bilety parkingowe muszą być umieszczone za przednią szybą
pojazdu w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności.
2. Kierowcy wnoszący opłaty za postój za pośrednictwem aplikacji mobilnej winni umieścić na szybie stosowną
naklejkę, którą można pobrać w Straży Miejskiej w Andrychowie lub winni za przednią szybą umieścić
informację o wniesieniu opłaty w ten sposób.
§ 5.
1. Wykupienie abonamentu postojowego oraz umieszczenie go zgodnie z § 4 Regulaminu upoważnia do
zgodnego z prawem o ruchu drogowym nieograniczonego postoju wokreślonej Strefie Płatnego Parkowania. Nie
upoważnia jednak do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstaw do roszczeń wobec Urzędu
Miejskiego w przypadku braku miejsc postojowych.
2. Umieszczenie karty parkingowej zgodnie z § 4 Regulaminu upoważnia do zgodnego z prawem o ruchu drogowym
postoju w miejscu do tego wyznaczonym wczasie funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania.
§ 6.
Postój przy użyciu nieważnego abonamentu oraz ponad opłacony czas jest traktowane jako nieopłacenie postoju.
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§ 7.
Do kontroli pracy parkomatów, abonamentów postojowych, biletów parkingowych, kart parkingowych oraz czasu
postoju, a także do wystawiania wezwań-raportów i sporządzania dokumentacji fotograficznej upoważnieni są
wyłącznie Strażnicy Miejscy, którzy działają w oparciu o niniejszy regulamin.
§ 8.
1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera postoju pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia opłaty
wystawione zostanie wezwanie-raport do uregulowania opłaty dodatkowej oraz sporządzona zostanie
dokumentacja fotograficzna. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Andrychowie
w terminie 7 dni od daty odebrania wezwania-raportu.
2. W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej
świadczeń pieniężnych.
3. W celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego pracownik Straży Miejskiej sporządza i przekazuje do Wydziału
Finansowo-Księgowego Urzędu Miejskiego w Andrychowie zestawienie wszystkich informacji umożliwiających
ustalenie danych osobowych posiadaczy pojazdów, którzy nie uiścili opłaty dodatkowej za brak opłaty za postój.
Powyższe zestawienie sporządzane jest w okresach miesięcznych i przekazywane wraz z kopią wezwania-raportu
i dokumentacją fotograficzną w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. W przypadku braku opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania dopuszcza się unieruchomienie pojazdu
samochodowego na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia technicznego służącego do blokady kół.
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