Projekt
UCHWAŁA NR …./....../2019
RADY MIEJSKIEJ W Gołdapi
z dnia ………….. 2019 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 1, 13b ust. 3 i 4, 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.
zm.) na wniosek Burmistrza Gołdapi zaopiniowany przez Starostę Gołdapskiego, Rada Miejska
w Gołdapi, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się na drogach publicznych na obszarze miasta Gołdap Strefę Płatnego Parkowania w
granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w której obowiązują opłaty za
postój pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie, o której mowa w ust. 1 oraz opłaty dodatkowej w wysokościach określonych
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania dla użytkowników wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2, w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 60 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania
Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Gołdapi to konieczność związana z niedoborem
miejsc parkingowych. Deficyt miejsc parkingowych dotyczy rejonu ustanowienia SPP tj.
centrum miasta. Występujący brak miejsc postojowych powoduje zaburzenia ruchu przez
kierujących szukających miejsca do zaparkowania. Brak miejsc utrudnia również prowadzenie
handlu, usług. Wprowadzenie zasad funkcjonowania SPP jest sposobem łagodzenia w/w
problemów.
Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest podjęcie uchwały płatnego parkowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wobec powyższego wprowadzenie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …/……/2019
Rady Miejskiej Gołdapi
z dnia ……………… 2019 r.

STAWKI OPŁAT
1. Ustala się następujące stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania:
a) za 30 min postoju - 0,50 zł,
b) za pierwszą godzinę postoju – 1,20 zł,
c) za drugą godzinę postoju – 1,40 zł,
d) za trzecią godzinę postoju – 1,60 zł,
e) za czwartą godzinę postoju i każdą kolejną -1,20 zł.
2. Ustala się stawkę opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych bez uiszczenia
opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w wysokości - 50,00 zł.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …/……/2019
Rady Miejskiej Gołdapi
z dnia ……………… 2019 r.

UŻYTKOWNICY DRÓG DLA KTÓRYCH WPROWADZONO ZEROWĄ STAWKĘ
OPŁATY ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO
PARKOWANIA NA OBSZARZE MIASTA GOŁDAP
Ustala się zerową stawkę opłaty za postój:
1) pojazdów zaopatrzonych w aktualną kartę parkingową, na miejscach specjalnie do tego celu
wyznaczonych;
2) oznakowanych pojazdów firm wykonujących prace związane z remontem, utrzymaniem
dróg, konserwacją oświetlenia ulicznego;
3) oznakowanych pojazdów służb komunalnych (np.
wodnokanalizacyjnego itp.) w czasie wykonywania zadań.

pogotowia

energetycznego,

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …/……/2019
Rady Miejskiej Gołdapi
z dnia ……………… 2019 r.
SPOSÓB POBIERANIA OPŁAT
Opłata za postój w SPP
1. Opłatę za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) uiszcza się niezwłocznie od
zaparkowania pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie i
umieszczenie go w trakcie trwania postoju wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób
umożliwiający kontrolę jego ważności.
2. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas parkowania.
3. Osoba wykupująca bilet zobowiązana jest do przestrzegania czasu postoju.
4. Postój po upływie czasu określonego na dowodzie wniesienia opłaty jest równoznaczny
z nie uiszczeniem opłaty.
5. Dopuszcza się zmianę miejsca parkingowego w ramach uiszczonej opłaty.
6. Opłaty za wykupiony, a niewykorzystany czas postoju nie podlegają zwrotowi.

Opłata dodatkowa
1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobiera się
opłatę dodatkową.
2. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontroler SPP, a następnie
a) wręcza je właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu informując jednocześnie
o
konsekwencjach wynikających z nieopłaconego czasu postoju z zastrzeżeniem ust. 3;
b) umieszcza je za wycieraczką przedniej szyby samochodu w przypadku nieobecności
właściciela (posiadacza) pojazdu.
3. W przypadku odmowy przyjęcia wezwania przez właściciela (posiadacza) pojazdu, kontroler
SPP odnotowuje ten fakt na wezwaniu, które traktuje się jako doręczone.
4. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej nie zwalnia
z obowiązku uiszczenia tej opłaty.
5. Opłatę dodatkową wpłaca się na nr konta bankowego wskazanego na wezwaniu lub gotówką
w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi – w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
Reklamacja
1. Właściciel (posiadacz) pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty
dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.
2. Złożona reklamacja jest uwzględniana w przypadku:
a) okazania biletu parkingowego ważnego w chwili wystawienia wezwania;
b) okazania biletu parkingowego wykupionego w czasie do 5 min. od chwili wystawienia
wezwania;
c) awarii parkomatu, uniemożliwiającej zakup biletu;
d) gdy pojazd objęty był stawką zerową za postój.
3. Reklamacje przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w godzinach pracy urzędu.
Kontrola czasu postoju pojazdów w SPP
1. Do kontroli uiszczania opłat za postój pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie
kontrolerzy.
2. Do obowiązków kontrolerów SPP należy w szczególności:
a) sprawdzanie uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP,

b) sprawdzanie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania w SPP,
c) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
d) sporządzanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej nieuiszczenie opłaty parkingowej
w SPP,
e) zgłaszanie Straży Miejskiej, Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem
pojazdów przez kierowców naruszających w tym zakresie przepisy ruchu drogowego.

