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UCHWAŁA NR XLV/411/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich
pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co
następuje:
§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r.
stanowiący Wysokość stawek opłat za czas parkowania samochodów w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego w Swarzędzu otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. W Załączniku Nr 3 do Uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja
2012 r. stanowiącym Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2. pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) prawidłowy - czas parkowania pojazdu samochodowego udokumentowany biletem parkingowym,
identyfikatorem mieszkańca, identyfikatorem pojazdu osoby niepełnosprawnej z kartą parkingową, kartą
abonamentową lub opłacony telefonem komórkowym.”;
2) W § 2. po pkt 11 dodaje się pkt 12 i 13, które otrzymują brzmienie:
- „12) podstrefa A (czerwona) - wydzielona część SPPN przeznaczona do parkowania pojazdów
posiadających ważny w tej podstrefie bilet parkingowy.”
- „13) podstrefa B (niebieska) - wydzielona część SPPN przeznaczona do parkowania pojazdów
posiadających ważny w tej podstrefie bilet parkingowy.”
3) Zmienia się ust. 1 i 2 w § 3., które otrzymują brzmienie:
- „1. Za parkowanie w SPPN pobiera się opłaty w zależności od podstrefy parkowania pojazdu
w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do Uchwały.”
- „2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w każdym
miejscu obszaru SPPN, bez względu na zgodność parkowania z przepisami o ruchu drogowym, w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.”
4) ust. 2 w § 5 otrzymuje brzmienie:
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„2. Identyfikatory mieszkańca, identyfikatory pojazdów
abonamentowe można wykupić wyłącznie w BOSPP.”;
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5) W § 7. po pkt 5 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„6) pojazdów z identyfikatorami na kopertach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu w podstrefie A.”;
6) W § 10. wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 1, po słowach „do 3,5 tony” dodaje się „z zastrzeżeniem § 12. ust. 1”,
- w pkt 2, po słowach „od chwili pierwszego zameldowania” dodaje się „z zastrzeżeniem § 12. ust. 1”,
- pkt 3, otrzymuje brzmienie:
„3) Osoba fizyczna może otrzymać identyfikator na każdy pojazd samochodowy o masie do 3,5 tony,
którego jest właścicielem, po uiszczeniu opłaty zryczałtowanej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
Uchwały.”,
- pkt 4 skreśla się;
- w pkt 6, po słowach „zawartej z bankiem lub firmą leasingową” dodaje się „oraz umowy cywilnoprawnej sporządzonej w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie pod rygorem nieskuteczności.”
7) w § 11. wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 2, po słowach „zawartej z bankiem lub firmą leasingową” dodaje się „lub umowy cywilno-prawnej
potwierdzonej notarialnie wraz z kopią pozostawianą w aktach sprawy w BOSPP.”
8) w § 12. wprowadza się następujące zmiany:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby zameldowane pod tym samym adresem w obszarze SPPN wymienione w § 10 pkt 1 i
2 upoważnione są do wykupienia po preferencyjnej cenie identyfikatora na jeden pojazd, dla rejonu
zgodnego z adresem zameldowania. Cena identyfikatora nabywanego na każdy kolejny pojazd określona
jest w Załączniku nr 2 do Uchwały.”,
- ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Osoby zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPPN, które nie dokonają opłaty
zryczałtowanej i nie wykupią identyfikatora, uiszczają opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
w SPPN, na zasadach określonych w § 9.”;
9) w § 13. zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Abonament przysługuje wyłącznie na pojazd stanowiący własność danego podmiotu gospodarczego lub
użytkowanego na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zwartej z bankiem lub firmą
leasingową, umowy cywilno-prawnej sporządzonej w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie pod
rygorem bezskuteczności, po okazaniu jej oryginału i przekazaniu kserokopii do akt sprawy - po złożeniu
wniosku i przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentów potwierdzających prowadzenie
działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu w obszarze SPPN, lub zlecenie służb miejskich na
wykonanie usługi na rzecz mieszkańców w obszarze SPPN.”;
10) w § 15. wprowadza się następujące zmiany:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Bilety parkingowe wykupione w najbliższym automacie parkingowym właściwym dla danej podstrefy,
identyfikatory mieszkańca, karty abonamentowe i karty parkingowe muszą być umieszczone za przednią
szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do
ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania wyłącznie w danej
podstrefie SPPN.”;
11) w § 16. dotychczasową treść zastępuje się ust. 1 i 2 o następującym brzmieniu:
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- „1. Wykupienie identyfikatora mieszkańca lub karty abonamentowej i umieszczenie ich wewnątrz
pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 15, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty
jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wyznaczonych miejscach
w obszarze SPPN, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy
do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych .”
- „2. Karta parkingowa, pod warunkiem umieszczenia jej na czas postoju wewnątrz pojazdu, zgodnie
z zasadami określonymi w § 15 upoważnia do parkowania bez wniesienie opłaty jednorazowej
w wyznaczonych miejscach zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.”
12) w § 17. wprowadza się następujące zmiany:
- ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„parkowanie bez udokumentowania w sposób określony w § 15,”,
- ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„parkowanie ponad czas opłacony,”,
- w ust. 2 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:
„parkowanie z identyfikatorem mieszkańca lub kartą abonamentową w innym miejscu niż wskazanym na
tym dokumencie,”,
- w ust. 2 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:
„parkowanie z biletem parkingowym wykupionym za postój w innej podstrefie niż podstrefa, w której
pozostawiono pojazd, chyba, że wniesiona opłata jest nie niższa niż opłata należna za postój
w podstrefie, w której pozostawiony jest pojazd,”,
- w ust. 3, słowa „Urzędu Miasta i Gminy” zastępuje się słowami „wskazany na wezwaniu”.
13) § 18. otrzymuje w całości nowe następujące brzmienie:
„1. Ustala się opłaty dodatkowe w następujących wysokościach:
1) W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BOSPP w godzinach jego
funkcjonowania:
a) danego dnia - kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od
momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w BOSPP
powiększona o kwotę 10 zł,
b) w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania - kwota stanowiąca wartość opłaty
za parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17:00
w dniu wystawienia wezwania powiększona o kwotę 20 zł,
2) W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i dokonania opłaty przelewem w terminie
7 dni licząc z dniem wystawienia wezwania - 25 zł,
3) W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i zapłaty po 7 kolejnym dniu - 50 zł,
4) W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie:
a) opłata dodatkowa uiszczana w kasie BOSPP lub przelewem w dniu wystawienia wezwania
lub w ciągu 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania wynosi 35 zł,
b) opłata dodatkowa uiszczana w kasie BOSPP lub przelewem w 7 kolejnym dniu po dniu
wystawienia wezwania lub dniach następnych po dniu wystawienia wezwania wynosi 50 zł.
2. Opłaty dodatkowe stają się wymagalne po upływie 14 dni od daty wystawienia wezwania.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Marian Szkudlarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/411/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego w SWARZĘDZU

Podstrefa
A

Podstrefa
B

1

OPŁATY JEDNORAZOWE

1.1.

za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)

0,50 zł

1,00 zł

za pierwszą godzinę

3,00 zł

2,00 zł

za drugą godzinę

3,60 zł

2,40 zł

za trzecią godzinę

4,00 zł

2,80 zł

za czwartą i każdą następną godzinę

3,00 zł

2,00 zł
10.00 zł

2.
2.1

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE
Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca

-

2.2

Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres 3 m-cy

-

27,00 zł

2.3

Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres roczny

-

100,00 zł

2.4

Identyfikator na każdy następny pojazd mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca

-

120,00 zł

2.5

Identyfikator na każdy następny pojazd mieszkańca SPPN na okres 3 m-cy

-

320,00 zł

2.6

Identyfikator na każdy następny pojazd mieszkańca SPPN na okres roczny

-

1150,00 zł

2.7

Identyfikator pojazdu osoby niepełnosprawnej na okres 1 m-ca

5,00 zł

5,00 zł

2.8

Identyfikator pojazdu osoby niepełnosprawnej na okres roczny

50,00 zł

50,00 zł

2.9

Abonament pojazdu firmy na okres 1 dnia

-

7,50 zł

2.10 Abonament pojazdu firmy na okres 1 miesiąca

-

150,00 zł

2.11 Abonament pojazdu firmy na okres roczny

-

1500,00 zł

-

900,00 zł

3.

4.
4.1

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE-KOPERTY
Identyfikator na okres 3-ch m-cy za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego obowiązującej 5 dni w tygodniu (od pon. do piątku) w godz. od 6.00 do
18.00
OPŁATY DODATKOWE

(NIEZALEŻNIE OD PODSTREFY)

Z tytułu przekroczenia opłaconego czasu parkowania
4.1.1 W przypadku przybycia do BOSPP w godzinach jego funkcjonowania w dniu wystawienia wezwania - kwota
stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do
momentu dokonania opłaty w BOSPP
4.1.2 W przypadku przybycia do BOSPP w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu
wystawienia wezwania - kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, liczona od momentu utraty ważności
biletu parkingowego do godz.17.00 w dniu wystawienia wezwania

plus 10,00
zł
plus 20,00
zł

4.1.3 Wartość opłaty dodatkowej wniesionej przelewem w terminie 7 dni licząc z dniem wystawienia wezwania

25,00 zł

4.1.4 Wartość opłaty dodatkowej wniesionej po 7 kolejnym dniu licząc z dniem wystawienia wezwania

50,00 zł

Z tytułu nie dokonania opłaty za parkowanie
4.2.1 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie BOSPP lub przelewem w dniu wystawienia wezwania lub
w ciągu 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania
4.2

4.2.2 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie BOSPP lub przelewem w 7 kolejnym dniu po dniu wystawienia
wezwania lub dniach następnych

35,00 zł
50,00 zł

