
UCHWAŁA NR XLIX/315/22 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Nowogrodźcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13b ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13f  ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), Rada Miejska w Nowogrodźcu  
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa obszar strefy płatnego parkowania, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposób pobierania tych opłat i wysokość opłaty dodatkowej. 

§ 2. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych w mieście Nowogrodziec na 
drodze publicznej – ul. Rynek. 

2. Granica strefy płatnego parkowania określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się stawki opłat, zerową stawkę opłat i opłatę dodatkową za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości określonej w załączniku nr 2  do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

§ 6. Traci moc uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 
w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/315/22 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Granica strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Nowogrodźcu 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/315/22 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Stawki opłat, zerowe stawki opłat i opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 
płatnego parkowania w Nowogrodźcu 

§ 1. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
w wysokości: 

1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł, za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty 
ze względu na czas parkowania: 

a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,00 zł, 

b) pozostałe 30 minut w wysokości 1,00 zł, 

2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł, za godzinę parkowania; 

3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł, za godzinę parkowania; 

4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego 
w wysokości 50,00 zł. 

§ 3. Ustala się stawkę zerową za parkowanie dla: 

1) pojazdów do użytku służbowego Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz oznakowanych pojazdów służb 
miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności pogotowia gazowego, 
energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej; 

2) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, 
legitymujących się kartą parkingową potwierdzającą to uprawnienie, na wyznaczonych miejscach 
postojowych; 

3) pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do placówek handlowych do 30 minut. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/315/22 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 marca 2022 r. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W NOWOGRODŹCU 

§ 1. Regulamin strefy płatnego parkowania w Nowogrodźcu, zwany dalej regulaminem, określa zasady 
organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w granicach strefy płatnego 
parkowania. 

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, pobiera się opłaty 
w wysokości określonej w uchwale. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonym 
miejscu do parkowania znajdującym się w granicach strefy płatnego parkowania, w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

3. Miejsca przeznaczone do parkowania są niestrzeżone. 

§ 3. W strefie płatnego parkowania stosuje się jednorazowe opłaty za parkowanie uiszczane niezwłocznie 
po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze. 

§ 4. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego rozpoczynającego postój w strefie płatnego 
parkowania jest niezwłoczne wniesienie opłaty za parkowanie. 

2. Wniesiona opłata określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do jednej minuty, 
a kwota opłaty za niewykorzystany czas parkowania nie podlega zwrotowi. 

3. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym miejscu wyznaczonym w strefie 
płatnego parkowania. 

§ 5. 1. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet 
o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. 

2. Bilet parkingowy lub karta parkingowa, powinny być umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą 
w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz 
pojazdu. 

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do okresowego wstrzymywania pobierania opłat w strefie 
płatnego parkowania w następujących sytuacjach: 

1) zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających utrzymanie miejsc parkingowych we 
właściwym stanie technicznym, lub na czas przebudowy miejsc parkingowych; 

2) na czas organizacji uroczystości państwowych, imprez organizowanych lub patronowanych przez Miasto 
i Gminę Nowogrodziec. 

§ 7. 1. Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty, pobiera się opłatę dodatkową 
w wysokości określonej w uchwale. 

2. Przez parkowanie w strefie płatnego parkowania  bez wniesienia opłaty rozumie się: 

1) parkowanie ponad czas opłacony; 

2) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

3) parkowanie  przy użyciu nieważnej karty parkingowej. 

§ 8. 1. Po stwierdzeniu braku opłaty wystawiane jest zawiadomienie, które stanowi wezwanie do uiszczenia 
opłaty dodatkowej. 

2. Oryginał zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej wręcza się kierującemu pojazdem lub 
umieszcza się za przednią wycieraczką pojazdu, a kopię załącza się do akt sprawy. 
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3. Zawiadomienie musi zawierać dzień, godzinę i minutę jego wystawienia oraz numer rejestracyjny 
pojazdu. 

4. Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przelewem, w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
zawiadomienia, na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wskazane na blankiecie zawiadomienia ze 
wskazaniem na nim numeru zawiadomienia. 

5. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni, ściągnięcie jej nastąpi w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Opłata dodatkowa nie powstaje w przypadku okazania ważnego biletu parkingowego, potwierdzającego 
uiszczenie opłaty za parkowanie. 

§ 9. Opłatę dodatkową anuluje się w przypadku: 

1) potwierdzenia przez kontrolera awarii automatu parkingowego; 

2) okazania karty parkingowej ważnej w dniu wystawienia wezwania, w sytuacji parkowania pojazdu 
będącego własnością uprawnionego lub właściciela pojazdu i pasażera parkującego pojazdu legitymującego 
się ważną kartą parkingową. 

§ 10. 1. Kontroli opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dokonują kontrolujący, przez co należy 
rozumieć upoważnionych do tego funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub upoważnionych pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu. 

2. Kontrolujący nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych. 

§ 11. Wystawienie przez kontrolującego zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za postój niezgodny 
z prawem nie zwalnia kierującego z obowiązku opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. 

§ 12. Pojazdy parkujące w strefie płatnego parkowania, utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, 
będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

§ 13. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz reklamacje związane 
z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w godzinach jego 
funkcjonowania. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 286B3E73-8F53-4706-A004-3FDF1E2E8DD6. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 2 Paragraf 1
	Zalacznik 2 Paragraf 1 Punkt 1
	Zalacznik 2 Paragraf 1 Punkt 1 Litera a
	Zalacznik 2 Paragraf 1 Punkt 1 Litera b

	Zalacznik 2 Paragraf 1 Punkt 2
	Zalacznik 2 Paragraf 1 Punkt 3
	Zalacznik 2 Paragraf 1 Punkt 4

	Zalacznik 2 Paragraf 2
	Zalacznik 2 Paragraf 3
	Zalacznik 2 Paragraf 3 Punkt 1
	Zalacznik 2 Paragraf 3 Punkt 2
	Zalacznik 2 Paragraf 3 Punkt 3


	Zalacznik 3
	Zalacznik 3 Paragraf 1
	Zalacznik 3 Paragraf 2
	Zalacznik 3 Paragraf 2 Ustęp 2
	Zalacznik 3 Paragraf 2 Ustęp 3

	Zalacznik 3 Paragraf 3
	Zalacznik 3 Paragraf 4
	Zalacznik 3 Paragraf 4 Ustęp 2
	Zalacznik 3 Paragraf 4 Ustęp 3

	Zalacznik 3 Paragraf 5
	Zalacznik 3 Paragraf 5 Ustęp 2

	Zalacznik 3 Paragraf 6
	Zalacznik 3 Paragraf 6 Punkt 1
	Zalacznik 3 Paragraf 6 Punkt 2

	Zalacznik 3 Paragraf 7
	Zalacznik 3 Paragraf 7 Ustęp 2
	Zalacznik 3 Paragraf 7 Ustęp 2 Punkt 1
	Zalacznik 3 Paragraf 7 Ustęp 2 Punkt 2
	Zalacznik 3 Paragraf 7 Ustęp 2 Punkt 3


	Zalacznik 3 Paragraf 8
	Zalacznik 3 Paragraf 8 Ustęp 2
	Zalacznik 3 Paragraf 8 Ustęp 3
	Zalacznik 3 Paragraf 8 Ustęp 4
	Zalacznik 3 Paragraf 8 Ustęp 5
	Zalacznik 3 Paragraf 8 Ustęp 6

	Zalacznik 3 Paragraf 9
	Zalacznik 3 Paragraf 9 Punkt 1
	Zalacznik 3 Paragraf 9 Punkt 2

	Zalacznik 3 Paragraf 10
	Zalacznik 3 Paragraf 10 Ustęp 2

	Zalacznik 3 Paragraf 11
	Zalacznik 3 Paragraf 12
	Zalacznik 3 Paragraf 13


