R^ADA M:E-jsKA
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32.6;01;:;;
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lru
tel. 14 6b cf

UCIIWALA NR XtU68n0tS
RADY MIEJSKIEJ
z dnia

I

w

BRzESKU

lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr I)v472015 z dnia 29 kwietni. 2015r. w spmwie wprowadzenie stref plrtnego
parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustaleni, oplrtza parkowanie pojezd6lr ssmochodowych w tych
strefach , ustrleni. oplat dodrtkowych za nieuiszczenie opl^t z,a parkowanie pojazd6w samochodowych
w strefsch pletnego parkowanie i sposobu pobi€ranir tych oplat (DzU.lrVoi. Mrlop. z 2015r. WZ- 2796)

Na podstawie art. lSust.2pkt 8i art.40 ust. I Ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U.22013, pz. 594 zp6in. m.) oraz art. 13 ust.l pkt I , art. 13 b ust. l-5 , art. 13 f ust.2 uslawy z dnia
2l marca 1985 r., o drogach publicmych tj. (Dz. U. 22013r., poz.260 z p6rn. z;r:t), arL l2 ustawy z dnia 2l sierpnia
nieruchomoiciami(Dz.U.

o gosPodarce

1997r.,

22014, poz.5l9 z p6Zn. zm.) Rada Miejska w Brzesku, uchwala co naslqpuje

:

$r.
Na wniosek Burmistrza Brzesk4 zaopiniowany przez Starostg Powiatu Brzeskiego w czgSci dotyczqcej dr6g

publicznych ustala sig

stre$/

platnego

parkowan ia

na

obszarach

okre6lonych

w zalqczniku nr I do niniejszej uchwaly.

s2.
Zmienia sig trc|i zzlqcznika Nr I do Uchwaty Nr IX/47l2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie
wprowadzenia stref plamego parkowania na terenie Cminy Brzesko , ustalenia ofat za parkowanie pojazd6w
samochodowych w tych strefach , ustalenia oplat dodalkowych za nieuiszczenie oplat za parkowanie pojazd6w
samochodowych w strefach platnego parkowania i sposobu pobierania tych oplat (Dz.U.Woj. Malop. z 2015r. poz.
2796) w ten spos6b, 2e nadaje sig now4 tre3i okredlon4 w zal4czniku Nr I do niniejszej uchwaty.

$3.
Zmienia sig tresd zalqcznika Nr 2 do Uchwaty Nt lxl47 /2015 z dnia 29 kwietnia 2015r- w sprawie
wprowadzenia stref platnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia oplat za parkowanie pojazd6w
samochodowych w tych strefach , ustalenia oplat dodatkowych za nietiszsz.enie oplat za parkowanie pojazd6w
samochodowych w strefach platnego parkowania i sposobu pobierania tych oplat (Dz.U.Woj. Malop. z 2015r. poz.
2796) w ten spos6b,2e nadaje sig nowq tre56 okreSlon4 w zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly.

s4.
Zmienia sig tresi zal4cznika Nr 3do Uchwaty Nr IX/47l2015 zdnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie
wprowadzenia stref platnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia oplat za parkowanie pojazd6w
samochodowych w tych strefach , ustalenia oplat dodatkowych za nieuiszczenie oplat za parkowanie pojazd6w

samochodowych w strefach platnego parkowania isposobu pobierania tych oplat (Dz.U.Woj. Malop. z 2015r. poz.
2796) w ten spos6b, ze nadaje sig nowq tre5i okreilon4 w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly.

ss.
Wykonanie uchwaty powierza si9 Burmistrzowi Brzeska.

$6.

l. Uchwala podlega

ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dawa Malopolskiego oraz na tablicy

ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Brzesku.
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2. Uchwala wchodzi w zycie

po uplywie l4dni od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

Malopolskiego.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Brzesku

//'?ryt

mgr Krzyszt6f Oiczyl
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Rady Miejskiej w Brzesku

Gl16t**o ut

ani" I tipca 2015 r.

Obszary na kt6rych wprowrdza sig strefg platnego parkowania nr terenie
L.p.

Lokalizacia (ulica. Dlac) nr. dzialki

I

Asnyka

1

Berka Joselewicza
Chopina
Cicha

4

Gminy/Mirst Bprsko.

6

Dlusa
Grunwaldzka

7

J6zefa Pilsudskiego

8

Legion6w Pilsudskiego
Mateiki
Ko5ciuszki (od skrzy2owania zul. Slowackiego do posesji Nr 5l- strona p6lnocna wlqcznie iod
skrzyZowania z ul. Wyzwolenia do posesii Nr 56- slrona poludniowa wl4cznie)
Krotha
Plac Tarsowv (starv)

5

9
IO

n
t2
t3

l4
t5

l6

Plac Zwyciestwa
Plac Zwirki i Wieury

PIac Kazimierza Wielkieeo ( za Domem Nauczvciela)
Plac prry Parafii Naj5wigszej Marii Panny Matki Koiciola i Sw. Jakuba Apostola

2t
1'l

Ruchu ODoru )
Sienkiewicza od skrzyzowania z \1. Dluga do skrzy2owania z ul. T. Koiciuszki
Slowackiego
Sobieskiego
Wyszyriskiego
Puszkina
Wladyslawa Jagielly'

:J

Zielona

21

Powstafc6w Warszawy- w czgSci ulicy od ul. Solskiego do skrzy2owania

t7

l8
t9
20

zul'

( od ul. Uczestnik6w

Mo5cickiego, pierwsza

godzina parkowania bezplatna.
25

Plac naprzeciwko Urzgdu Miasta przy ul. Glowackiego od strony polnocnej ( naprzeciwko skrzy2owania ul.
Glowackieeo z ul. Nowa) pierwsza godzina Darkowania bezplatna.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w Brzesku

il, d,r4l
mgr xrzyszlor 6lczytr
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Wysoko6d oplat

Nr 2 do Uchwa}y Nr Xr U68/2ots

I

lipca 2015 r.

z: parkowanie pojazd6w samochodowych w strefach platnego parkowania oraz

zasady

korzystanis z miejsc postoiowych w tych str€frch.

l. Oplaty pobiera

sig w dni robocze:

a. od poniedzialku do pi4tku w godzinach od

9:fi) do l7:fi)

b. w soboty w godzinach od 9:fi) do t4:00
2. WysokoSd oplat:
a. za pierwsze rozpoczgte 30 minut

parkowania 1,o(hl

b- za pierwsz4 rozpoczgq godzing parkowania
c. za ka2de kolejne 30 minut parkowania

-

-

2,0021

I,0021

d. oplata dzienna t 0,0(}21
e. za miesigcznq kartg abonamentowq dla pojazdu oznaczonq

literq,4"

- 75,002t

f. za miesigczn4 kartq abonamentow4 dla pojazd6w mieszkafc6w zameldowanych na stale w Strefie
,,M' - lOpOzt

Platnych Parking6w majqcych zarejestrowany samoch6d na wlasne nazwisko omaczon4 liter4

g. za miesigcmq kartg abonamentowq dla pojazd6w osdb niepelnosprawnych posiadajqcych stosowne
uprawnienia imigdzynarodowq kartQ osoby niepelnosprawnej, maj4cej zarejestrowany samoch6d na wlasne
nazwisko oznaczony liter4 ,,1" parkuj4cych poza miejscem dla os6b niepelnosprawnych - 3,1X) zl
h. pojazdy o kt6rych mowa w pkc.,,g" parkujqce na wyznaczonych miejscach dla os6b niepelnosprawnych -

zerowa stawka.
i. za miesigcznq kartg abonamentowq omaczonq liter4 ,,S" dla pojazd6w slu2bowych jednostek
organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych stuzb, iinspekcji pnwiatu brzeskiego
w wysokoSci - 20,0021

j. za zastrzezenie uydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele
zwiqzane z postdem pojazdu - l50,fihlm iesigcznie
k. za korzystanie z wydzielonego stanowiska postojowego wSPP o dlugo6ci 5 m iszerokoSci 2,2
handlowe, reklamowe, remontowe i inne - 3fi),fi) zl miesigcznie

mnacele

l. pojazdy slu2b komunalnych posiadaj4ce stosowne identyfikatory- stawks zerowa
3. Od oplat zwolnione sq pojazdy wyszczeg6lnione w art. I3 ust.3 ustawy o drogach publicznych.

4. O wydaniu identyfikator6w do bezplatnego parkowania decyduje Burmistrz Brzeska.

5.Za nieuiszcznaie oplaty za parkowanie pojazdu w SPP lub za parkowanie pojazdu w SPP ponad

czas

oplacony pobiera si9 oplatg dodatkow4 w wysokoSci 50,0021,
6. Stwierdzenie nieuiszczenia oplaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas oplacony udokumentowane
zostaje Wprzez sporzqdzenie zawiadomienia" wg. wzoru dol4czonego do niniejszego zalqcznika- Zawiadomienie
zostaje umieszczone za wycieraczkq pojazdu, kt6rego kierowca nie ui6cil oplaty za parkowanie.
7. Kierowca zobowiqzany jest do wniesienia oplaty dodatkowej w terminie
oplaty za parkowanie na konto wskazane w Zawiadomieniu.
8. W razie uzr.anta przyczyt nieuiszczenia oplaly
czynnodci w celu dochodzenia oplaty dodatkowej.
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9. Oplata dodatkowa nieuiszczona w terminie okreSlonym w pkt. 8 podlega Sci4gnigciu w trybie okeSlonym
w przepisach o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
10. Windykacjg i egzekucjg nale2no5ci prowadzi administrator Strery Platnego Parkowania.

ll.WaSciciel pojazdu ma prawo wskazai osobg kierujqcq, kt6ra nie ui(cila oplaty parkingowej, jednak
w prrypadku bezskutecznej windykacji oplaty dodatkowej od wskazanej osoby, Wlafticiel pojazdu ma obowiqzek
ui6cid oplatg dodatkowq.
12.

Ustala sig nastgpuj4ce karty parkingowe

ibilety

zakupione w parkometrach

(

bilety parkingowe)

upowa2niaj4ce do parkowania w strefie platnego parkowania zwanej dalej SPP.
a. polgodzinne o nominale

l,00zl

b. godzinne o nominale 2,0021
c. dzienne o nominale l0,00zl upowazniaj4ce do parkowania przez jeden dzieri na wszystkich parkingach
objgtych strefq platnego parkowania.

Na oznaczonych w SPP miejscach parkingowych dla os6b niepelnosprawnych mog4 parkowai bez oy'at
kierowcy, kt6rzy posiadajq kartQ osoby niepelnosprawnej lub przewo24 osobg niepelnosprawnq z kartq osoby
13.

niepelnosprawnej . Na wezwanie kontroler6w SPP kierowca ma obowipek okaza6 kartg osoby niepelnosprawnej
i zlozyi stosowne wyjainienie. W przypadku niezgodnoSci danych kontroler ma obowi4zek niezwlocznie wykonai
dokumenlacje fotografi czn4 i *ystawid Zawiadomienie.
14. Osoby niepelnosprawne, kt6re kierujq pojazdem iposiadajq kartg osoby niepelnosprawnej iabonament
osoby niepelnosprawnej majq prawo parkowai pojazd na ogrllnodostgpnym miejscu parkingowym SPP. Na

wezwanie kontroler6w kierowca ma obowiqzek okazai kang osoby niepelnosprawnej. W przypadku niezgodnodci
danych kontroler ma obowiqzek niezwlocznie wykonai dokumentacje fotograficznq i wystawii Zawiadomienie.
15. Parkowanie w SPP mo2na rozpocz4t pozostawiajqc w pojeZdzie za przedniq srybg skasowanq kartg/karty

parkingowe, bilety parkingowe lub dokonujqc zakupuj biletu w Elektronicznym Systemie Oplat
16. Zasady pobierania oplat:

Oplata za zajgcie miejsca parkingowego w SPP dokonywanajest przez:

I. wykupienie karty parkingowej w og6lnodostgpnych oznaczonych punktach spnedazy

/

sklepy, kioski iinne

plac6wki handlu detalicznego/, lub

tt. wykupienie biletu parkingowego w parkomelrze lub

Ill.

wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej okreslonej w ust.2 lit. e, f, g' h, i lub

lV. zakup biletu elektronicznego za pomocq aplikacji w telefonie kom6rkowym
oplaty parkingowej /kartg parkingowq bilet parkingowy, abonamenV, nale2y umie5cid
za przedniq szybq pojazdu, w spos6b widocmy inie budzqcy jakichkolwiek wqtpliwodci co do ich wazno6ci, tak
17. Dow6d dokonania

aby byly widoczne dla kontroluj4cych.
18. Obowigkiem kierujqcego, kt6ry dokonuje oplaty parkingowej za pomoc? elektronicznego systemu oplat
jest oznakowanie pojazdu odpowiedni4 naklejk4 lub kartkq zgodfie z zasadami korzystania z elektronicznego
systemu oplat. Niespelnienie powyiszego warunku bg&ie powodowai, Ze post6j bgdzie traktowany jako

nieoplacony.
19. Karty skasowane w spos6b niec4telny, niejednoznacznie lub nietrwale oraz wskazuj?ce na wielokrotne
uzywanie bgdq traktowane jako post6j nieoplacony.

20. OplatQ za parkowanie nalezy wnieSi niezwlocznie po zajgciu miejsca przemaczonego na parkowanie.
21. W ramach cza.su oznaczonego na karcie parkingowej, bilecie parkingowym lub bilecie elektronicmym,
mozna zmieniai miejsce postoju w SPP zachowujqc kartg parkingowq iaktualny' w miejscu widocznym za przednia
szyb4 pojazdu.
22. Wydzielone stanowiska postojowe /koperty/ stanowii mogE liczbg nie wigcej niz 20% miejsc postojowych
w ciqgu ulicznym.
23. Wykupienie kart] abonamentowej nie uprawnia do zastrzegania stalego miejsca postoju i nie stanowi
podstawy do roszczei wobec administratora SPP /lub Urzgdu Miejskiego/ w przypadku braku miejsc postojowych
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24. W razie utraty lub kradziezy duplikaty kart sq wydawane za pelna odplatnosciq
25.

Do kontroli oy'acania czasu postoju pojazd6w upowa2nieni s4 pracownicy slu2by SPP posiadajqcy

identyfikatory.
26. Kontrolerzy majq obowi4zek sprawdzii prawidlowoSi *ypelnienia kart parkingowych, wiarygodno6i
i waznoSd kart i bilet6w parkingowych, abonamentowych i identyfikator6w oraz prawidlowoSd wykupienia biletu
elektronicznego, a takze czas parkowania pojazdu.
27. Wzory kart parkingowych oraz potwierdzajqcych oplaty abonamentowe, lub uprawnienie do stawki zerowej
okresla administrator SPP.
Wz6r Zawiadomienia:

BOS|R BO1( SPP
32-8OO Brzesko ul. Browarna 13a

tel. 141685

5O

D0ffil

31
ZAIY|ADOT|||E]{|E

/

ropta

/at

....

sprawdzajacych, przeprowadzonych w dniu .......,........,............r. o godz.:
stwierdzilem w poje
..............2 ............. w Brzesku. na ulicy...
nr reiestracy.jny: .............,..........,...., kolo,
idzie markr ...

W wyniku crynno6ci
1

brak wainego dokumentu potwierdzaiEcego uiszczenie oplaty za patkowanie pojazdu
na platnym miejscu postojowym, w Stretie Platnego Pa*owania.

ryvr pojeidzie stwierdzilem:

- brak wniesienia oplaty parkingowej,
- dokument byl przeterminovratry - parkowanie ponad oplacony czas,

nylozono nisv a6ciwy idenMkator/ niewainy abonament,
dow6d wniesienia oplaty parkingowej umieszczony w spo66b nieprawidlowy, brak mo;liwo6ci
odcrytania,
- stwierdzono innq p,zyczyne btaku oplaty parkrngowej.

-

-

Wobec powyiszych takt6w. wzywam u:rtkotrnika parkoYanego po.iardu samochodovrego do vrniesienis oplaty
dodatkowej yv wysokolici 50 zl /pieddzlesiqt ztotych/ w te.minie 14 dni od daty wystatrienia nanlejsreSo
zax,iadomienia, Optatq dodatko'vQ naleiy uiaci6 got6lvka w ka$e BOSiR 8OK SPR lub przelq,vem .a konto BOSiR
nr?4 a5g1 alooT 01q, (xr(,t 2gl1 oocl KGkowskiBankspd{dzielczvw Bruesku.
Na druku zaptaty proszQ podad fi Eiastrdcrjiy saiiorrbd. i nr ryiadomienia.

Nr sluibowy kontrolera...............
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Oplata do&ttowa oieurszczoa, $'t6Dinie !}'iEj r*flr.aioal1t podlcga iciqgaigciu u'tr)'bl. okrEdotrlEt
r- pc+irrch o polt?poq"'tu egzclcsslja-ylr r rd8,osrrecji. Oplata dodetkowa 6oir b)'c Frvill.3aa
o koszt)' rgzakucji

Podlts!? p(rsor:
13 fust. I u*as)

l) lIt-

z daia

l'l

pz- 195!

o &oEact publiczq'ct.O:JJ- z 200i r. Nr 19, poz-l 15 z Pot.zt! art- I lritaa,
cz6r 'ca 1966 r. o po6rgpoweiu ctzdolcfa!:6 $ a(hidltacji iUE g.. z 2005 r- Nr 229,

z

goiai

r) UCH\I'ALI NR D(,4?.'2Olt R{DT MIE SKIEJ W BRZESKU z dalr 29 kreiet&ir 201! . t*' sprawie
rrFowadzeair rbrf phttrego Fttos-aair ae t€fEitt Gob,v Brzerko, usral€ni8 oPtst z8 Patto$aie
pojezdon :anochodowych * E"ct mr6.i' udatenia oPlat dodd'os}.ct za aieuirzczcaie oplat za
ir"rt""'*i. gojazdow samocho&tr"r'cf $ $cfacL pht .go P6ttot*".ir i ryoecbu pobicraaia tych oplat
,DeJi-$r^ql$drlo8. z U015 t- pE.z.2i z gfii. zE'.i

BOJSJ

Przewodnicz4cy RadY
Miejskiej w Brzesku

h,4n/

mgr Krzysa6f djczytr
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Zal4cznik Nr 3 do Uchwaly Nr XII/6812015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia

I

lipca 2015 r.

W okresie od 01.06.2015 r do 31.05.2016 r. BOK SPP zamontuje parkometry w celu zmiany sposobu poboru

oplal.
2. W okresie przejSciowym tj. w okresie wyznaczonym w pkt. I na terenie SPP
parkingowe, bilety elektronicme oraz bilety parkingowe (z parkometr6w).
3.

\d4

obowiqzywai karty

wysokoii oplat w okresie przej5ciowym bgdzie obowi4zywai zgodnie z zal1cznikiem nr 2do niniejszej

uchwaly.
4. Harmonogram montazu parkometr6w w SPP:
a. Termin od 0l.06.2015

- 3l.07.2015

- I parkometr - Plac Zwycigswa
- 2 parkometr

-

-

Plac

Zwirki i Wigury

3 parkometr - Plerc pr4 Parafii Naj3wigtszej Marii Panny Marki Ko6ciola
Uczestnik6w Ruchu Oporu )

iSw. Jakuba Apostola ( od ul.

- 4 parkometr - Plac Kazimierza ( za Domem Naucryciela)

- 5 parkometr - Stary Plac Targowy
- 6 parkometr- Plac naprzeciwko Urzgdu Miejskiego
skrry2owania ul. Glowackiego z ul. Nowq)
b. Termin od 01.03.2016

-

prry ul. Glowackiego od strony polnocnej (naprzeciwko

31.05.2016

. I parkomar - ul. Pilsudskiego /Matejki
' 2 parkometr - ul. Wyszyriskiego /Asnyka
. 3 parkometr

-

ul. Berka / Kr6tka

' 4 parkometr - ul. Legion6w Pilsudskiego / Szarych Szereg6w

' 5 parkometr - ul. Dluga / Sobieskiego
' 6 parkometr - ul. Sienkiewicza / Slowackiego
' 7 parkometr - ul. KoSciuszki / Jagielly
' 8 parkometr - ul. Kosciuszki ( kolo Szpitala)
- 9 parkometr- ul. Powstahc6w Warszawy

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Brzesku

lt.(^,J
mgr Krzysz/o06;crylt
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