
UCHWAŁA NR XXIII/233/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia 19 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

i sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13 b ust. 1, 2, 3, 4 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 oraz 
art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. 
zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze miasta Nowego Sącza, 
zwaną dalej SPP, z podziałem na strefę A i strefę B, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
w której płatny postój na miejscach postojowych, wyznaczonych przez zarządcę dróg obowiązuje w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

§ 2. 1. Za postój pojazdów na wyznaczonych miejscach w SPP pobiera się opłaty jednorazowe 
i abonamentowe.

2. Ustala się następujące rodzaje abonamentów:

1) abonament „M” - przeznaczony dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w strefie „A” i „B”, 
wydawany na numer rejestracyjny pojazdu, którego osoby te są właścicielami, współwłaścicielami lub 
posiadaczami. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie „A” i „B”;

2) abonament „M - S” - przeznaczony dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy przy ul. 
Sobieskiego lub ul. Wałowej, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu, którego osoby te są 
właścicielami, współwłaścicielami lub posiadaczami. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca 
postojowego w strefie ograniczonego postoju na ul. Sobieskiego;

3) abonament „A” - przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy pojazdów, parkujących 
pojazd na wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wydawany na numer 
rejestracyjny tego pojazdu. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie „A” i „B”;

4) abonament „B” - przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy pojazdów, parkujących 
pojazd na wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wydawany na numer 
rejestracyjny tego pojazdu. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie „B”;

5) abonament „R” - przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy pojazdów, parkujących 
pojazd na wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wydawany na numer 
rejestracyjny tego pojazdu. Uprawnia do zajmowania jednego zastrzeżonego, wskazanego miejsca 
postojowego (tzw. koperta) w strefie „A” lub „B”;

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 8377



6) abonament „R - S” - przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. 
Sobieskiego lub ul. Wałowej, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu, którego te podmioty są 
właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem, i uprawnia do zajmowania płatnego miejsca 
postojowego w strefie ograniczonego postoju na ul. Sobieskiego;

7) abonament „UM” - przeznaczony jest dla:

a) Radnych Miasta Nowego Sącza, wykorzystujących pojazdy w związku z pełnieniem mandatu radnego;

b) pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych;

c) pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza w związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych;

d) pracowników spółek komunalnych oraz członków zarządów tych spółek, jak również pracowników 
jednostek budżetowych Miasta Nowego Sącza - w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 
Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego, wyznaczonego na działce nr 33 w obrębie 
27 przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Bóżniczej orazw miejscach wyznaczonych przez 
zarząd drogi. Karty abonamentowe „UM” wydaje Prezydent Miasta Nowego Sącza na wniosek 
uprawnionych podmiotów.

3. Przez posiadacza pojazdu należy rozumieć osobę fizyczną lub inny podmiot dysponujący pojazdem na 
podstawie innego niż własność i współwłasność tytułu prawnego, w tym w szczególności na podstawie 
umowy: najmu, dzierżawy, leasingu lub użyczenia. Posiadacze pojazdów, niebędący właścicielami lub 
współwłaścicielami pojazdu, wnioskujący o wydanie abonamentów „M”, „M - S” i „R - S” zobowiązani są do 
wykazania (w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej) przysługującego im tytułu do pojazdu, na 
który mają być wystawione w/w abonamenty.

4. Abonament wskazany w ust. 2 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 i 7 nie uprawnia do rezerwacji miejsca postojowego.

§ 3. 1. Za postój pojazdów w SPP ustala się opłaty:

1) w strefie „A”:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 3,00 zł;

b) za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 3,60 zł;

c) za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 4,30 zł;

d) za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 3,00 zł;

e) abonament „A” w wysokości:

- 210,00 zł za 1 miesiąc;

- 1 125,00 zł za 6 miesięcy;

- 2100,00 zł za 12 miesięcy.

2) w strefie „A” - dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od 
rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 
90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak 
również w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu 
objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;

b) za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;

c) za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;

d) za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;

e) abonament „A” w wysokości:

- 140,00 zł za 1 miesiąc;

- 670,00 zł za 6 miesięcy;
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- 1 100,00 zł za 12 miesięcy.

3) w strefie „B”:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;

b) za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;

c) za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;

d) za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;

e) abonament „B” w wysokości:

- 105,00 zł za 1 miesiąc;

- 525,00 zł za 6 miesięcy;

- 975,00 zł za 12 miesięcy.

4) w strefie „B” - dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od 
rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 
90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak 
również w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu 
objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł;

b) za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,20 zł;

c) za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 1,40 zł;

d) za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 1,00 zł;

e) abonament „B” w wysokości:

- 70,00 zł za 1 miesiąc;

- 330,00 zł za 6 miesięcy;

- 580,00 zł za 12 miesięcy.

5) abonament „M” i „M - S” w wysokości 50,00 zł na okres 12 miesięcy.

6) abonament „R” i „R - S” w wysokości:

a) 500,00 zł za 1 miesiąc;

b) 2 700,00 zł za 6 miesięcy;

c) 5 000,00 zł za 12 miesięcy.

7) opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.

2. Od pobierania opłat wskazanych w ust. 1 stosuje się zwolnienia przewidziane w ustawie z dnia 21 marca 
1985 r., o drogach publicznych oraz w innych obowiązujących przepisach.

3. Ustala się stawkę zerową dla:

1) posiadaczy abonamentów „UM”;

2) pojazdów Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu, oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

3) pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym;

4) oznakowanych pojazdów, wykonujących prace interwencyjne lub porządkowe (w celu usunięcia awarii, 
odbioru nieczystości płynnych lub odpadów komunalnych, itp.), wysyłających żółte sygnały błyskowe - na 
czas wykonywanych prac.
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§ 4. 1. Opłatę jednorazową należy wnieść niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, objętego 
obowiązkiem wniesienia opłaty.

2. Opłatę jednorazową za postój pojazdu w SPP wnosi się poprzez wykupienie biletu parkingowego za 
pomocą samoobsługowego urządzenia inkasująco - rejestrującego, zwanego dalej parkometrem, właściwym dla 
strefy postoju pojazdu.

3. W przypadku stwierdzenia awarii parkometru, opłatę należy wnieść w innym parkometrze, właściwym 
dla strefy postoju pojazdu.

4. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu, aby w sposób nie budzący wątpliwości, 
możliwe było z zewnątrz odczytanie informacji o jego ważności.

5. Bilet parkingowy ważny jest do upływu czasu opłaconego parkowania, wskazanego na tym bilecie 
i obowiązuje w strefie, w której został wykupiony.

§ 5. 1. Opłatę abonamentową wnosi się poprzez wykupienie abonamentu w biurze administratora SPP.

2. Na jeden pojazd może być wydany jeden abonament.

3. Dla wykupienia abonamentu „M” oraz „M - S” składa się wniosek o wydanie karty abonamentowej oraz 
przedstawia się:

1) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane przez właściwy organ;

2) dowód rejestracyjny pojazdu, na który zostanie wydana karta abonamentowa.

4. Dla wykupienia abonamentu „A” i „B” składa się wniosek o wydanie karty abonamentowej oraz 
przedstawia się dowód rejestracyjny pojazdu, na który zostanie wydana karta abonamentowa.

5. Dla wykupienia abonamentu „R” składa się wniosek o wydanie karty abonamentowej oraz przedstawia 
się dowód rejestracyjny pojazdu, na który zostanie wydana karta abonamentowa.

6. Dla wykupienia abonamentu „R - S” składa się wniosek o wydanie karty abonamentowej, przedstawia 
się dowód rejestracyjny pojazdu, na który zostanie wydana karta abonamentowa oraz przedkłada się 
dokumenty potwierdzające miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Wałowej lub ul. 
Sobieskiego.

7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień do wykupienia abonamentu, wydawana jest karta abonamentowa, 
stanowiąca potwierdzenie wniesienia opłaty za postój w SPP pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym 
w tej karcie.

8. Kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, aby w sposób nie budzący wątpliwości, 
możliwe było z zewnątrz odczytanie informacji o jej ważności i uprawnieniu do zajmowania płatnego miejsca 
postojowego w SPP.

9. Wzór formularza wniosku o wydanie karty abonamentowej określa załącznik Nr 2 do uchwały.

10. Wzór karty abonamentowej dla abonamentów „M”, „M - S”, „A”, „B”, „R” i „R - S” określa załącznik 
Nr 3 do uchwały. Wzór karty abonamentowej dla abonamentu „UM” określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. W przypadku niewniesienia opłaty za postój pojazdu w SPP pobierana jest opłata dodatkowa 
w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 7.

2. Zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej wystawia osoba uprawniona do kontroli SPP, 
która stwierdzi brak wniesienia opłaty za postój pojazdu w SPP.

3. Nie pobiera się opłaty dodatkowej w sytuacji:

1) przedstawienia biletu parkingowego, potwierdzającego wniesienie opłaty za postój pojazdu na płatnym 
miejscu postojowym w SPP, na którym stwierdzono brak wniesienia opłaty, ważny w chwili, w której 
stwierdzono brak wniesienia opłaty;

2) przedstawienia karty abonamentowej, potwierdzającej wniesienie opłaty za postój pojazdu na płatnym 
miejscu postojowym w SPP, na którym stwierdzono brak wniesienia opłaty, ważnej w chwili, w której 
stwierdzono brak wniesienia opłaty;

3) przedstawienia karty abonamentowej „UM”, ważnej w chwili, w której stwierdzono brak wniesienia opłaty.
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4. Opłatę dodatkową wnosi się w określonym w zawiadomieniu terminie, w biurze administratora SPP, 
którego adres wskazany został w zawiadomieniu lub na wskazany numer konta.

§ 7. 1. Kontrola w zakresie wnoszenia opłat za postój pojazdów w SPP prowadzona jest przez uprawnione 
osoby.

2. W przypadku stwierdzenia przez osobę kontrolującą, braku wniesienia opłaty za postój pojazdu w SPP, 
osoba ta wystawia zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, które umieszcza na przedniej 
szybie pojazdu pod wycieraczką, wykonuje dokumentację fotograficzną, umożliwiającą identyfikację pojazdu 
i miejsca jego postoju w SPP oraz potwierdzającą fakt pozostawienia kierującemu pojazdem, wezwania do 
wniesienia opłaty dodatkowej.

3. Osoby kontrolujące nie pobierają opłat za postój pojazdów w SPP, ani opłat dodatkowych.

§ 8. Traci moc:

1. Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz 
oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat.

2. Uchwała Nr XLIV/531/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia 
sposobu pobierania i stawek tych opłat.

3. Uchwała Nr LVII/699/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia 
sposobu pobierania i stawek tych opłat.

4. Uchwała Nr VIII/103/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r. wraz z późniejszymi 
zmianami w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat.

§ 9. Posiadacze dotychczasowych abonamentów uprawniających do parkowania pojazdów, zachowują 
swoje uprawnienia do chwili upływu terminu ich ważności. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza oraz Miejskiemu Zarządowi 
Dróg w Nowym Sączu.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/233/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 19 listopada 2019 r.

Strefa płatnego parkowania
na drogach publicznych na terenie miasta Nowego Sącza

obejmuje miejsca postojowe, wyznaczone przez zarządcę dróg na ulicach:

Strefa A obejmuje:

1. ul. Czarnieckiego;

2. ul. Dunajewskiego;

3. ul. Franciszkańska;

4. ul. Kościuszki - odcinek od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską;

5. ul. Pijarska - odcinek od skrzyżowania z ul. Szwedzką do skrzyżowania z ul. Franciszkańską;

6. ul. Piotra Skargi - odcinek od Rynku do skrzyżowania z ul. Franciszkańską;

7. ul. Romanowskiego;

8. Rynek;

9. ul. Sobieskiego;

10. ul. Szwedzka;

11. ul. Św. Ducha;

12. ul. Wyszyńskiego.

W strefie A wyznacza się strefę ograniczonego postoju na ul. Sobieskiego - wyłącznie dla posiadaczy 
abonamentu „M - S” i „R - S”.

Strefa B obejmuje:

1. Al. Wolności - odcinek od skrzyżowania z ul Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Grodzką;

2. Plac św. Kazimierza;

3. Parking przy skrzyżowaniu ul. Bóżniczej i ul. Kazimierza Wielkiego;

4. ul. Berka Joselewicza;

5. ul. Jagiellońska - odcinek od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Grodzką;

6. ul. Kopernika - odcinek od skrzyżowania z ul. Długosza do skrzyżowania z ul. Matejki;

7. ul. Konarskiego;

8. ul. Lwowska - odcinek od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Naściszowską;

9. ul. Narutowicza;

13. ul. Pijarska - odcinek od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Bóżniczą;

10. ul. Piotra Skargi - odcinek od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Bulwar 
Narwiku;

11. ul. Staszica;
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12. ul. Tymowskiego.

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki
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Załącznik Nr 2 
do UCHWAŁY NR XXIII/233/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 19 listopada 2019 r. 
 
  

WNIOSEK 

o wydanie karty abonamentowej „M”, „M - S”  

 

Imię: Nazwisko: 

Adres zamieszkania - ulica: 
 
 

Numer domu Numer mieszkania 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Rodzaj abonamentu∗: 
 
M / M - S  

Numer rejestracyjny pojazdu: 

Podstawa dysponowania pojazdem: 

Okres ważności abonamentu∗: 
 
1 m - c / 6 m - cy / 12 m - cy  

Data początkowa obowiązywania abonamentu: 

Miejscowość i data: Podpis wnioskodawcy: 

 Data wpływu wniosku: 

 

 

                                            
∗ Niepotrzebne skreślić 
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WNIOSEK 

o wydanie karty abonamentowej „A”, „B”, „R”  

 

Imię: Nazwisko: 

Rodzaj abonamentu∗: 
 
A / B / R 

Numer rejestracyjny pojazdu: 

Okres ważności abonamentu∗: 
 
1 m - c / 6 m - cy / 12 m - cy  

Data początkowa obowiązywania abonamentu: 

Opis proponowanego miejsca postoju - dla abonamentu R (wskazać nazwę ulicy oraz inne 
charakterystyczne punkty opisujące miejsce postoju, np. nr budynku lub obiekt): 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data: Podpis wnioskodawcy: 

 Data wpływu wniosku: 

 

 

                                            
∗ Niepotrzebne skreślić 
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WNIOSEK 

o wydanie karty abonamentowej „R - S” 

 

Nazwa podmiotu: Adres prowadzenia działalności: 

Rodzaj abonamentu∗: 
 
R - S 

Numer rejestracyjny pojazdu: 

Okres ważności abonamentu∗: 
 
1 m - c / 6 m - cy / 12 m - cy  

Data początkowa obowiązywania abonamentu: 

Miejscowość i data: Podpis wnioskodawcy: 

 Data wpływu wniosku: 

 

 

                                            
∗ Niepotrzebne skreślić 
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WNIOSEK 

o wydanie karty abonamentowej UM 

 

 

Nazwa jednostki Miasta Nowego Sącza1:  Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

Rodzaj abonamentu: 
 
UM  

Numer rejestracyjny pojazdu: 

Podstawa dysponowania pojazdem: 

Miejscowość i data: Podpis wnioskodawcy: 

 Data wpływu wniosku: 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

(-) Artur Czernecki 

 
 

                                            
1 Wskazać nazwę jednostki Miasta Nowego Sącza lub wpisać Rada Miasta w przypadku 
składania wniosku przez członka Rady Miasta Nowego Sącza 
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Załącznik Nr 3 
do UCHWAŁY NR XXIII/233/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 19 listopada 2019 r. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

(-) Artur Czernecki 
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Załącznik Nr 4 
do UCHWAŁY NR XXIII/233/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 19 listopada 2019 r. 

 
 
 

 

 

 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

(-) Artur Czernecki 
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