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UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
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 2019 r. poz. 506) w związku z art.13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4 i 6 oraz art. 13 f ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) strefie płatnego parkowania lub SPP – rozumie się przez to wydzielony obszar Miasta Jordanowa,
w którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych, w wyznaczonym miejscu oznakowanym właściwymi znakami
poziomymi i pionowymi;
2) opłacie – rozumie się przez to opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP;
3) miesiącu - rozumie się przez to miesiąc kalendarzowy (np. od 1 do 31 października) lub w przypadku gdy
nie pokrywa się on z miesiącem kalendarzowym okres liczony od początkowego dnia ważności
abonamentu do następnego dnia miesiąca poprzedzającego dzień, od którego liczy się ważność abonamentu
(np. od 15 października do 14 listopada) a gdyby takiego dnia nie było to do ostatniego dnia danego
miesiąca (np. od 30 stycznia do 28 lutego), licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu;
4) roku - rozumie się przez to 12 kolejnych miesięcy licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu.
§ 2. Obszar strefy
1. Ustala się strefę płatnego parkowania na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc
postojowych określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się opłaty za postój
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Obszar strefy płatnego parkowania został określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmując:
1) działki o numerach: 5875/1, 5874, 5876 –Rynek;
2) strefa podlega oznakowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) działkę o numerze 5878/26 wyłącza się ze strefy, oznaczając na załączniku graficznym kolorem niebieskim
- plac PKS, BUS;
4) wyłącza się ze strefy działki o numerach 5874, 5875/1 w poniedziałek ze względu na dzień targowy.
§ 3. Opłata za postój w SPP
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1. Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:30 do 18.00 za pomocą
środków pieniężnych uiszczanych w parkometrze o nominałach: 5 zł, 2 zł, l zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr, poprzez
wykupienie abonamentu postojowego oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności.
2. Przed wniesieniem opłaty należy obowiązkowo wprowadzić (wpisać) numer rejestracyjny pojazdu, dla
którego postój jest opłacany.
3. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas postoju.
4. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu
postojowym.
5. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkometru umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu
pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
6. Postój po upływie 5 minut czasu określonego na wydruku biletu z parkometru jest równoznaczny
z nieuiszczeniem opłaty.
7. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.
8. 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.
9. Abonamenty postojowe, o których mowa w załączniku nr 2 stanowią dowód wniesienia opłaty.
10. Abonament postojowy wydawany jest wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu.
11. W przypadku zagubienia abonamentu przez właściciela, zobowiązany jest on do przedstawienia
dowódu opłaty za wykupiony abonament celem wydania duplikatu.
§ 4. Opłata dodatkowa
1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. Opłatę dodatkową wymienioną w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta w Jordanowie lub na
rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej lub w parkometrze podając nr wezwania i nr
rejestracyjny pojazdu w terminie 7 dni od daty wystawienia.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty za postój w SPP powstaje z mocy prawa. W przypadku stwierdzenia
nieuiszczenia należnej opłaty za postój w SPP wystawiane jest zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty
dodatkowej, które w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego
pod wycieraczką.
4. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku
wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na
wskazane w zawiadomieniu konto.
5. W przypadku uiszczenia tej opłaty w ciągu 24 godzin od godziny wystawienia wezwania opłata ulega
zmniejszeniu do wysokości 30 zł.
6. W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.
7. Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2222) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać
uiszczona.
8. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust.3, podlega egzekucji w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1314 z późn.
zm.)
9. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku
wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju. W przypadku
wniesienia opłaty w formie środków pieniężnych umieszczonych w parkometrze, warunkiem zwolnienia się
z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie, w terminie do 7 dni od powstania obowiązku,
oryginału właściwego wydruku z urządzenia służącego do poboru opłat.
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10. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania bez
uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obowiązku
wniesienia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty
dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o obowiązku
wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.
11. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.
12. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta
Jordanowa posiadające identyfikator.
§ 5. Wyłączenie strefy
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa w drodze zarządzenia do zaniechania w sytuacjach
uzasadnionych poboru opłaty parkingowej:
1) podczas organizacji Dni Ziemi Jordanowskiej i innych imprez okolicznościowych organizowanych
w Strefie na działkach wymienionych w § 1 ust a;
2) podczas ujemnych temperatur i intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających funkcjonowanie Strefy
z przyczyn technicznych.
§ 6. Przepisy końcowe
1. Traci moc tekst jedn. uchwały Nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (t.j. Dz.Urz.
Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7894) i późniejsza zmiana: uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miasta
Jordanowa z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 5642).
2. Abonamenty postojowe wydane na podstawie uchwały Nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dniem od 1 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Konrad Turchan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2019
Rady Miasta Jordanowa z dnia 27.05.2017

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa

mgr Konrad Turchan
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/56/2019
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 maja 2019 r.
CENNIK OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W JORDANOWIE
obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–20:00
1. STAWKI OPŁAT ZA KOLEJNE GODZINY PARKOWANIA W STREFIE:
1) za pierwsze pół godziny parkowania - 1,00 zł
2) za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł
2. STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH:
1) miesięczna stawka opłaty

- 154,00 zł

2) kwartalna stawka opłaty

- 336,00 zł

3) półroczna stawka opłaty

- 504,00 zł

4) roczna stawka opłaty

- 875,00 zł

3. OPŁATY DODATKOWE:
Dopuszcza się, aby na jednej karacie abonamentowej ogólnodostępnej były wpisane dwa nr rejestracyjne
pojazdów tylko w przypadku, jeżeli właścicielem obydwu pojazdów jest ta sama osoba:
1) opłata dodatkowa związana z drugim numerem rejestracyjnym wynosi - 50,00 zł
2) opłata dodatkowa związana z wydaniem duplikatu abonamentu wynosi - 50,00 zł
4. STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH MIESZKAŃCÓW STREFY ORAZ BLOKU PRZY
UL. PŁSUDSKIEGO 1
1) abonament miesięczny mieszkańca „M” -

40,00 zł

2) abonament kwartalny mieszkańca

„M” - 120,00 zł

3) abonament roczny mieszkańca

„M” - 200,00 zł

Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę
abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.
5. STAWKA OPŁATY POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB HYBRYDOWYM:
1) stawka opłaty za abonament wynosi - 100,00 zł/m-c
6. ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:
1) abonament roczny za miejsce zastrzeżone (koperta) - 1.300,00 zł
7. OPŁATA ZA WYDANIE LIMITOWANEJ ILOŚCI KART POSTOJOWYCH:
(w ilości nie przekraczającej 2 szt.) dla firm, urzędów mających siedzibę na terenie miasta, wynosi:
1) stawka opłaty za kartę ważną 6 miesięcy - 400,00 zł
2) stawka opłaty za kartę ważną 12 miesięcy - 800,00 zł
Uwaga:
Karty te muszą mieć podaną nazwę i adres instytucji oraz termin ważności, obowiązują tylko
w dniach pracy tych firm, urzędów.
8. WPROWADZA SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ OPŁAT:
1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą
parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz.U. z 2015 r. poz 108 i poz.908 ze zm.), jeżeli pojazd
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samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak
oznaczonych pojazdów;
2) oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych
(pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, itp.);
3) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających
trudności w poruszaniu się;
4) oznakowanych samochodów uprzywilejowanych.
9. STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ ZA BRAK OPŁATY:
1) za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości
50 zł;
2) pomniejsza się opłatę dodatkową
do wysokości 30 zł w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin
w parkometrze, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub kasie Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Konrad Turchan

