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UCHWAŁA NR XI/110/19
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz
sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730 i poz. 1716) Rada Miasta Działdowo, uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na wyznaczonych drogach publicznych w celu ograniczenia
dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych oraz zwiększenia rotacji parkujących pojazdów
samochodowych.
2. Do Strefy Płatnego Parkowania zalicza się pasy drogowe następujących ulic: Pocztowa, Poprzeczna,
Słowackiego, Wolności od ul. Katarzyny do mostu na Kanale Młyńskim, Kościuszki na odcinku od Alfreda
Wellengera do Katarzyny, Zamkowa od Pl. Mickiewicza do Katarzyny, Młyńska, Górna od Młyńskiej do
Pl. Mickiewicza, Bielnikowa od Młyńskiej do Pl. Mickiewicza, Katarzyny, Średnia od Poprzecznej do
Pl. Biedrawy, Alfreda Wellengera, Jagiełły, Cicha, Łąkowa od Waryńskiego do Katarzyny, Waryńskiego,
Krótka oraz Pl. Mickiewicza, Pl. Biedrawy.
3. Mapa z zaznaczonym obszarem Strefy Płatnego Parkowania stanowi załącznik nr 2 niniejszej Uchwały.
§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w Strefie
Płatnego Parkowania pobiera się opłaty w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
2. Ustala się następujące stawki w/w opłat:
1) za 0,5 godz. parkowania - 1,00 zł;
2) za pierwszą godz. parkowania - 1,50 zł;
3) za drugą godz. parkowania - 1,80 zł;
4) za trzecią godz. parkowania – 2,00 zł;
5) za czwartą i kolejne godz. parkowania - 1,50 zł.
3. Ustala się następujące opłaty abonamentowe:
1) abonament miesięczny - 70,00 zł;
2) abonament tygodniowy - 20,00 zł;
3) abonament miesięczny dla właścicieli pojazdów, za okazaniem dowodu rejestracyjnego, którzy są
zameldowani na pobyt stały na obszarze Strefy Płatnego Parkowania - 12,00 zł za pierwszy pojazd
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samochodowy zarejestrowany na którąkolwiek z osób zameldowanych pod jednym adresem oraz 24,00 zł
za każdy kolejny pojazd zarejestrowany na którąkolwiek z osób zameldowanych pod jednym adresem;
4) abonament kwartalny dla przedsiębiorców i osób prawnych posiadających adres głównego lub
dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę na obszarze Strefy Płatnego
Parkowania, o ile są właścicielami pojazdu lub posiadaczami pojazdu na podstawie umowy leasingowej 50,00 zł za pierwszy pojazd samochodowy oraz 100,00 zł za każdy kolejny pojazd.
4. Umożliwia się wykupywanie abonamentów na inne okresy przy zastosowaniu następujących zasad:
1) W przypadku abonamentów tygodniowych w kwocie 20,00 zł, możliwość wykupu wyznacza się na
maksymalny okres 3 tygodni przy proporcjonalnym sumowaniu ceny abonamentu,
2) W przypadku kwartalnych abonamentów, umożliwia się wykup na wielokrotne okresy przy zachowaniu
zasady wielokrotności okresów kwartalnych i cen,
3) W przypadku wykupu abonamentów miesięcznych umożliwia się wykup na wielokrotne okresy przy
proporcjonalnym sumowaniu cen abonamentów miesięcznych, przy czym przy wykupie abonamentów
miesięcznych jednorazowo na okres 12 miesięcy łączna opłata abonamentowa dla właścicieli pojazdów,
którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze Strefy Płatnego Parkowania wynosi 120,00 zł za
pierwszy pojazd samochodowy zarejestrowany przez którąkolwiek z osób zameldowanych pod jednym
adresem oraz 240,00 zł za każdy kolejny pojazd samochodowy zarejestrowany przez którąkolwiek z osób
zameldowanych pod jednym adresem.
5. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
1) oznakowanych pojazdów Pogotowia Gazowego, Energetycznego i Wodociągowo - Kanalizacyjnego
podczas usuwania awarii w pasie drogowym, Straży Miejskiej oraz Nadzoru Budowlanego.
2) pojazdów z wyłożoną kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej, jednakże w przypadku postoju
w miejscu nie przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów o ile postój nie przekracza dwóch godzin.
6. Ponadto wprowadza się zerową stawkę opłaty dla pojazdów:
1) służbowych Starostwa Powiatowego w Działdowie,
2) służbowych Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie,
§ 3. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub
przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobiera się niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za
parkowanie opłatę dodatkową w wysokości 30 zł lub 60 zł w zależności od okoliczności określonych w § 14
i 15 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
§ 4. Sposób pobierania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, stawek opłat, opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 3, poz. 71).
2. Uchwała Nr XXVI/276/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, stawek opłat, opłaty dodatkowej za parkowanie oraz s sposobu ich pobierania (Dz. U. woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r. Nr 99, poz. 1588).
3. Uchwała Nr V/52/11 rady Miasta Działdowo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI/276/09 Rady
Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat
i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r.
Nr 47, poz. 773)
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4. Uchwała Nr XI/106/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI/276/09 Rady
Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr V/52/11 Rady Miasta Działdowo z dnia
10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za
parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz. 179).
5. Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, stawek opłat, opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. woj.
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 5069).
6. Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, stawek opłat, opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 1099).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/110/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 2 października 2019 r.
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia należy rozumieć następująco:
1) SPP - obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania oznakowaną na wjazdach do strefy znakami D-44 "Strefa
parkowania" i na wyjazdach znakami D-45 "Koniec strefy parkowania",
2) kontroler SPP - pracownik Działu Obsługi SPP, posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za
parkowanie i wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty,
3) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania,
4) karta parkingowa - dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej sprawności
ruchowej,
5) abonament dla mieszkańców SPP - dokument zawierający numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu
użytkowanego przez mieszkańca SPP oraz datę do kiedy postój jest opłacony,
6) bilet parkingowy - wydruk z automatu parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie
w SPP,
7) karta abonamentowa parkingowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej,
uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej,
8) identyfikator - dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu. Wydaje się dla
pojazdów objętych zerową stawką opłat za parkowanie w SPP,
9) automat parkingowy - urządzenie inkasująco-rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas
parkowania,
10) zawiadomienie - dokument wystawiony przez kontrolera Działu Obsługi SPP powiadamiający
o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub
udokumentowanego prawa do zwolnienia z opłaty.
§ 2. Wyznaczone miejsca w SPP są parkingiem niestrzeżonym.
§ 3. Parkujący na obszarze SPP, obowiązani są do uiszczenia opłaty za parkowanie.
§ 4. Zwolnione z odpłatności za parkowanie w SPP są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych.
Rozdział II
Realizacja opłat w SPP
§ 5. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:
1) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego
w automacie parkingowym,
2) abonamentowe - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej w kasach urzędu.
§ 6. Opłatę za parkowanie wnosi się poprzez wykupienie biletu parkingowego za kwotę odpowiadającą
przewidywanemu czasowi parkowania lub poprzez wykupienie karty abonamentowej parkingowej.
§ 7. 1. Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy, kartę abonamentową lub
identyfikator za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający jego odczytanie.
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2. Na karcie abonamentu może być wpisany jeden lub dwa numery rejestracyjne odpowiadające ilości
posiadanych pojazdów, przy czym jeden abonament uprawnia do parkowania wyłącznie jednego pojazdu.
Parkowanie dwóch lub więcej pojazdów w tym samym czasie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku
zakupu odpowiedniej liczby abonamentów bądź też uiszczenia w inny sposób opłaty za pozostałe pojazdy.
§ 8. Niewykonanie powyższego obowiązku będzie traktowane jako postój nieopłacony.
§ 9. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet
parkingowy w innym automacie parkingowym.
§ 10. Wykupienie karty abonamentowej parkingowej upoważnia do nieograniczonego postoju na dowolnym
miejscu parkingowym za wyjątkiem miejsc wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
i z zastrzeżeniem § 12, lecz nie stanowi podstawy do roszczeń w związku z brakiem wolnych miejsc
postojowych.
§ 11. Karta abonamentowa wydawana jest w jednym egzemplarzu.
§ 12. Opłaty uiszczone w parkometrze nie podlegają zwrotowi.
§ 13. Na Pl. Mickiewicza na abonament dla mieszkańców SPP można parkować tylko na dużym parkingu
i w zatokach wewnętrznych.
Rozdział III
Parkowanie bez wniesienia opłaty
§ 14. W przypadku stwierdzenia przez służbę parkingową nieopłacenia postoju w SPP wystawia się
zawiadomienie, a kierujący pojazdem obowiązany jest wnieść opłatę dodatkową podstawową w wysokości
60 zł.
§ 15. Opłatę dodatkową podstawową zmniejsza się do kwoty 30 zł, jeśli zostanie uiszczona w terminie 7 dni
roboczych, następujących po dniu wystawienia zawiadomienia. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej
przelewem (za zachowanie terminu przy tej formie płatności przyjmuje się datę wpływu środków na konto
urzędu). W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu i numer zawiadomienia.
§ 16. Nieuiszczone opłaty za parkowanie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
§ 17. Informacja o siedzibie BSPP zostanie umieszczona na parkometrach oraz na stronie BIP Urzędu
Miasta Działdowo.
§ 18. Bilet należy wykupić niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania. Opłatę dodatkową należy anulować,
jeżeli kierowca pojazdu, który otrzymał zawiadomienie informujące o stwierdzeniu nieuiszczenia opłaty za
parkowanie udowodni, że kupił bilet w czasie nie dłuższym niż 10 minut licząc od daty i godziny wystawienia
zawiadomienia. Kierowca zobowiązany jest przedłożyć oryginał biletu.
Rozdział IV
Kontrola pojazdów
§ 19. Upoważnieni pracownicy BSPP legitymujący się odpowiednim identyfikatorem, którzy wykonują swoje
czynności zgodnie z przepisami Regulamin SPP mają prawo do kontroli dowodu wniesienia opłaty za
parkowanie w SPP i identyfikatorów dla pojazdów objętych zerową stawką opłat za parkowanie oraz
pozostawienia za wycieraczką przedniej szyby pojazdu informacji o postoju nieopłaconym i obowiązku
uiszczenia z tego powodu opłaty dodatkowej.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/110/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 2 października 2019 r.

