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UCHWAŁA NR LIII/389/2018
RADY GMINY GDÓW
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz
sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Rada Gminy Gdów uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się w obrębie rynku w Gdowie strefę płatnego parkowania na drodze gminnej, o przebiegu od
drogi wojewódzkiej Nr 967 z włączeniem do drogi wojewódzkiej 967, oznaczoną na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały.
2. Strefa płatnego parkowania jest niestrzeżona.
3. Wjazd do strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem drogowym D-44 „strefa płatnego
parkowania”, a wyjazd oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.
4. Obsługa strefy płatnego parkowania odbywać się będzie za pomocą Operatora strefy płatnego
parkowania, wybranego i upoważnionego przez Wójta Gminy Gdów.
§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za jednorazowe parkowanie pojazdów samochodowych
w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania:
1) za pierwsze pół godziny - 1,00 zł,
2) do upływu pierwszej godziny - 2,00 zł,
3) za drugą rozpoczętą godzinę - 2,40 zł,
4) za trzecią rozpoczęta godzinę - 2,80 zł,
5) za czwartą i każdą kolejną godzinę - 2,00 zł.
2. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości, pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
3. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłaty
abonamentowej miesięcznej w wysokości 120 zł, która upoważnia do parkowania w strefie płatnego
parkowania bez prawa wyłączności do miejsca postojowego.
4. Dla właściciela pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym lub hybrydowym, którego emisja CO2
nie przekracza l00g/km ustala się miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 80,00 zł.
5. Pierwszy próg stawki opłaty o którym mowa w ust 1 jest kwotą minimalną, bez której nie można
rozpocząć parkowania, a pozostałe liniowe.
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§ 3. 1. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00 za
wyjątkiem świąt.
2. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry na dany miesiąc przez wykupienie karty parkingowej
u zarządcy drogi, który wystawia dowód zapłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.
3. Opłatę za jednorazowe parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju.
§ 4. 1. Opłata pobierana jest za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie o nominałach
podanych w instrukcji obsługi parkomatu, poprzez wykupienie abonamentu postojowego oraz za pomocą
innych elektronicznych form płatności.
2. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu
postojowym i nie później niż po upływie 10 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.
3. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkomatu umieszcza się po zaparkowaniu pojazdu,
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
4. Postój po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie
5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem
opłaty.
5. W przypadku zakupu abonamentu postojowego po rozpoczęciu dnia wskazanego na druku
potwierdzającym zakup abonamentu, abonament taki ważny jest od czasu (chwili) jego zakupu do daty
końcowej wskazanej na druku potwierdzającym nabycie abonamentu.
6. Obowiązek uiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania powstaje z mocy prawa.
7. W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia należnej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania
kontroler wystawia zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, którego:
1) oryginał w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod
wycieraczką,
2) kopię przekazuje się zarządcy drogi.
8. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku
wniesienia opłaty dodatkowej.
9. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na konto zarządcy drogi.
10. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 5. 1. Od opłat wymienionych w § 2 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 Ustawy o drogach
publicznych.
2. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych:
1) służb wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych - na czas usunięcia awarii
albo świadczenia usługi,
2) osób o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie
przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych, parkujących w miejscach do tego wyznaczonych,
3) parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (koperty) wyznaczonych przez zarządcę drogi
w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach.
§ 6. 1. Do kontroli opłacenia czasu postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania upoważnieni są
wyłącznie kontrolerzy, który działają na podstawie umowy z Operatorem strefy płatnego parkowania
wybranym i upoważnionym przez Wójta Gminy Gdów.
2. Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów, w tym: kontrolowanie wnoszenia opłat za
czas postoju pojazdów, sprawdzanie ważności dowodów wniesienia opłaty abonamentów, wypisywanie
wezwań lub wystawianie zawiadomień do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony czas postoju.
3. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.
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§ 7. Traci moc uchwała XLII/203/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy w strefie płatnego parkowania.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciężarek
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Załącznik
do uchwały Nr LIII/389/2018
Rady Gminy Gdów
z dnia 24 maja 2018 roku
Strefa płatnego parkowania - Gdów (centrum)

Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciężarek

