
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach gminnych w mieście Płońsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadzić opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Płońsku 

w wyznaczonych strefach płatnego parkowania. 

2. Strefy parkowania określono w załączniku nr 1 do Uchwały. 

§ 2. 1. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w obrębie płatnych niestrzeżonych 

miejsc w strefach, o których mowa w § 1 wynosi: 

a) za 0,5 godz.  - 1,00 zł  za 1 godz.   - 1,50 zł 

b) wysokość opłaty abonamentowej miesięcznej za parkowanie pojazdów w obrębie wszystkich płatnych 

niestrzeżonych miejsc parkowania wynosi 70,00 zł; 

c) wysokość opłaty abonamentowej kwartalnej za parkowanie pojazdów w obrębie wszystkich płatnych 

niestrzeżonych miejsc parkowania wynosi 190,00 zł; 

d) wysokość opłaty abonamentowej półrocznej za parkowanie pojazdów w obrębie wszystkich płatnych 

niestrzeżonych miejsc parkowania wynosi 360,00 zł; 

e) opłata abonamentowa – abonament postojowy roczny dla mieszkańca – osoby fizycznej, będącej 

właścicielem pojazdu samochodowego lub dysponującej pojazdem samochodowym na podstawie umowy 

kredytu, leasingu, zameldowanej na pobyt stały przy ul. Grunwaldzkiej od nr 1 do 43, ul. Jędrzejewicza,  

Pl. 15 Sierpnia, ul. Rutkowskiego od nr 1 do 12b, ul. Zduńskiej, ul. 19 Stycznia od nr 1 do 28b, ul. Przejazd, 

ul. Wolności, ul. Warszawskiej od nr 1 do 23 (lewa strona) oraz od nr 2 do 32 (prawa strona),  

ul. Broniewskiego od nr 4 do 18 (numery parzyste) i ul. 1 Maja od nr 1 do 8 wynosi – 25,00 zł. 

2. Abonamenty: miesięczny, kwartalny i półroczny wydawane są na maksymalnie dwa numery 

rejestracyjne dla pojazdów samochodowych zarejestrowanych na jednego uprawnionego. 

3. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1a pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1a należy uiścić w parkometrze. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1b, 1c, 1d i 1e dokonywane są w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku. 

Karty abonamentowe wydawane są w Referacie Obsługi Targowisk Urzędu Miejskiego. 

6. Zasady funkcjonowania oraz sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania  

w brzmieniu załącznika nr 2 do Uchwały. 
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7. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych  

w Płońsku  dla kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miejskiego w Płońsku i Straży Miejskiej w Płońsku. 

8. Wprowadza się zerową stawkę opłaty, dla: 

1) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę 

parkingową dla osoby niepełnosprawnej, parkujących pojazdy w miejscach wyznaczonych wyłącznie dla 

osób niepełnosprawnych; 

2) pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które 

posiadają aktualną kartę parkingową, parkujących w miejscach wyznaczonych wyłącznie dla osób 

niepełnosprawnych; 

3) dla interesantów Urzędu Miejskiego za parkowanie pojazdów do 45 minut w SPP na parkingu przy 

Urzędzie Miejskim od strony ul. Związku Walki Młodych, (działka nr 1334/2). 

9. Wprowadza się możliwość wniesienia opłaty zryczałtowanej za parkowanie na prawach wyłączności na 

zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania  

w wysokości: 

- 350,00 zł miesięcznie za jedno stanowisko, 

- ustala się progresywne narastanie opłaty za każde kolejne stanowisko o 20% w stosunku do opłaty za 

poprzednie stanowisko. 

10. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności jest 

uprzednie uzyskanie zgody zarządu drogi i uiszczenie opłaty. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do czasowego zawieszenia strefy płatnego parkowania podczas 

sytuacji nadzwyczajnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska. 

§ 5. Uchyla się Uchwały: 

1) Uchwałę Nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku. 

2) Uchwałę Nr XXXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z wyjątkiem przepisów dotyczących: 

- ul. Broniewskiego od nr 4 do 18, (działki nr 1458, 1443, 1457/22), która zostanie włączona do SPP 

po zakończeniu okresu trwałości projektu.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Henryk Zienkiewicz 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/283/2016 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Strefę płatnego parkowania - płatne niestrzeżone miejsca parkowania w mieście Płońsku wyznacza się na niżej 

wymienionych ulicach, placu i parkingach: 

- ul. Grunwaldzka - od numeru 43 w kierunku Placu 15 Sierpnia, 

- Pl. 15 Sierpnia - cały, 

- ul. J. Jędrzejewicza - od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, 

- ul. Rutkowskiego - część jednokierunkowa od nr 12b do ul. Płockiej, 

- ul. Zduńska - od Placu 15 Sierpnia do skrzyżowania z ul. Płocką, 

- ul. 19 Stycznia - od Placu 15 Sierpnia do skrzyżowania z ul. Wspólną, 

- ul. Przejazd - cała, 

- ul. Wolności - od ul. Płockiej do ul. Grunwaldzkiej, 

- ul. Warszawska - od Placu 15 Sierpnia do skrzyżowania z ul. Związku Walki Młodych, 

- ul. 1 Maja - od ul. Płockiej do ul. Związku Walki Młodych, 

- ul. Broniewskiego od numeru 4 do numeru 18, (działki nr 1458, 1443, 1457/22),  

- parking przy Urzędzie Pocztowym ul. Grunwaldzka 42, 

- parking przy Centrum Handlowym Neptun, ul. Grunwaldzka, działka nr 825/4, 

- parking przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Związku Walki Młodych, (działka nr 1334/2 - wydzielona 

część po prawej stronie od wjazdu od ul. ZWM). 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Henryk Zienkiewicz 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/283/2016 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Płońsku. 

§ 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oraz skróty oznaczają: 

1) SPP – obszar Strefy Płatnego Parkowania w Płońsku, 

2) kontroler SPP – osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Płońska do kontroli opłacania czasu postoju 

w Strefie Płatnego Parkowania. 

3) bilet parkingowy – dokument potwierdzający wniesienie opłaty za parkowanie z jednoznacznie 

wyznaczonym czasem parkowania, wykupiony w parkometrze lub u upoważnionej osoby pobierającej 

opłaty parkingowe; 

4) parkometr – urządzenie inkasująco – rejestrujące wydające za opłatą bilet parkingowy; 

5) karta abonamentowa (abonament) – dokument stwierdzający wniesienie opłaty za czas postoju 

długoterminowego; 

6) wezwanie (dokument opłaty dodatkowej) – dokument informujący o obowiązku wniesienia opłaty 

dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w SPP. 

§ 3. 1. Ograniczenie postoju polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w SPP w dni 

powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9
00 

do 18
00

, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

2. Granice obszaru SPP obejmują: 

1) wjazdy do SPP, które są oznakowane znakami – D-44 „strefa płatnego parkowania”, natomiast wyjazdy –

 znakami D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”, 

2) wszystkie miejsca w pasie drogowym, z wyłączeniem oznakowanego postoju taksówek, 

3. Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym. 

4. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP jest odpłatny. 

§ 4. Bilety parkingowe, karty abonamentowe, muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób 

umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do ich treści i ważności niezwłocznie po 

zaparkowaniu pojazdu. 

§ 5. 1. Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w SPP pobiera się opłaty dodatkowe. 

2. Dokument opłaty dodatkowej (wezwanie) wystawia kontroler SPP po stwierdzeniu nieuiszczenia 

należnej opłaty za czas postoju. 

3. Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką. 

4. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania w kasie Urzędu 

Miejskiego w Płońsku lub przelewem na konto wskazane w wezwaniu. 

5. W przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej w terminie określonym w ust. 4 opłata dodatkowa 

podlega wyegzekwowaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

6. Zniszczenie, zagubienie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej nie zwalnia użytkownika pojazdu od 

odpowiedzialności, ani od obowiązku uiszczenia dodatkowej opłaty i poniesienia kosztów postępowania 

windykacyjnego. 

7. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej może zwolnić się z tego obowiązku wykazując w 

trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania. 
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8. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty można 

wnieść do Urzędu Miejskiego w Płońsku w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie 

dodatkowej. 

9. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku: 

1) okazania ważnego biletu wykupionego w czasie nie dłuższym niż 5 min od czasu wystawienia przez 

kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej lub kolejnego biletu wykupionego w czasie nie 

dłuższym niż 5 min od daty utraty ważności wcześniej wykupionego biletu parkingowego 

2) okazania ważnego abonamentu, 

10. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Urząd Miejski w Płońsku powiadamia osobę kwestionującą 

nałożenie opłaty dodatkowej pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej 

nie rodzi skutków prawnych. 

11. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6. Mandat karny za postój niezgodny z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, pobierany przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płońsku lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju 

w SPP i jest niezależny od wniesienia opłat za czas postoju. 

§ 7. 1. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP. 

2. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności: 

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów, 

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w parkometrach, 

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych, 

4) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad 

opłacony czas, 

5) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz 

zajmowaniem pasa drogowego. 

3. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży kart postoju. 

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w trybie przewidzianym do jego 

uchwalenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Henryk Zienkiewicz 
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