
UCHWAŁA NR XI/90/2019
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich 
pobierania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach 
publicznych (tj. Dz.U. 2018r poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska Nowe Brzesko 
uchwala:

§ 1. Ustala się strefę parkowania na terenie Gminy Nowe Brzesko: w pasie drogi gminnej nr 160685K 
(działka ewidencyjna numer 1411/2) ul. Nowy Rynek w Nowym Brzesku – oznaczoną na załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu parkingowych w strefie 
płatnego parkowania pobiera się opłaty.

2. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 
za wyjątkiem świąt.

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

1) za pierwszą godzinę parkowania – 0,00 zł,

2) za każdą następna godzinę parkowania – 2,00 zł

2. Ustala się następujące stawki opłat abonamentowych za parkowanie w strefie płatnego parkowania:

1) dla osób zamieszkałych w strefie płatnego parkowania – 80,00 zł miesięcznie,

2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania – 80,00 zł 
miesięcznie.

§ 4. Sposób pobierania opłaty za parkowanie i pobierania opłaty dodatkowej określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 5. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub 
przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, niezależnie 
od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

§ 6. Nieuiszczenie opłaty za parkowanie podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 7. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
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2. Uchwała podlega opublikowaniu Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

mgr inż. Jan Polak
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Załącznik numer 2 do uchwały  
Nr XI/90/2019  

Rady Miejskiej Nowe Brzesko  
z dnia 30 października 2019r.  

Sposób pobierania opłat za parkowanie i opłat dodatkowych. 

1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za cały deklarowany czas postoju. 
2. Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkometrze zlokalizowanym w obrębie 

wyznaczonej strefy parkowania niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. 
3. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania do czasu 

upływu opłaconego okresu. 
4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 
5. Od uiszczenia opłaty, o której mowa w §3 Uchwały Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Nowe 

Brzesko z dnia 30 października 2019r. zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018r poz. 2068 z późn. 
zm.). 

6. Uiszczenie opłaty za parkowanie w formie abonamentu następuje przez wykupienie karty 
opłaty abonamentowej zwanej dalej „kartą parkingową” w Urzędzie Gminy i Miasta 
Nowe Brzesko. 
1) Abonament postojowy wydawany jest dla osób fizycznych zamieszkujących  

w obszarze strefy płatnego parkowania bez gwarantowanego miejsca postoju.  
a) Dla danego adresu posesji znajdującego się w obszarze strefy płatnego 

parkowania wydawany jest jeden abonament.  
b) Przy składaniu wniosku o wydanie karty parkingowej naleŜy przedstawić do 

wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania w obszarze 
strefy płatnego parkowania. 

c) Przy odbiorze karty parkingowej naleŜy przedstawić dowód dokonania opłaty 
abonamentowej na rachunek bankowy Urzędy Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

d) Abonament dla mieszkańca wydawany jest na czas zamieszkiwania w obszarze 
strefy płatnego parkowania nie dłuŜej niŜ na 12 miesięcy. 

2) Abonament postojowy wydawany jest dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w obszarze strefy płatnego parkowania. 
a) Dla danego adresu prowadzonej działalności gospodarczej znajdującej się  

w obszarze strefy płatnego parkowania wydawany jest tylko jeden abonament. 
b) Przy składaniu wniosku o wydanie karty parkingowej naleŜy przedstawić do 

wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego  
w celu prowadzenia działalności gospodarczej, lokalu połoŜonego w strefie 
płatnego parkowania. 

c) Przy odbiorze karty parkingowej naleŜy przedstawić dowód dokonania opłaty 
abonamentowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

d) Abonament dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze 
strefy płatnego parkowania wydawany jest na czas prowadzenia działalności 
gospodarczej na okres nie dłuŜszy niŜ na 12 miesięcy. 

7. Opłatę dodatkową naleŜy wnieść w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia  
o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową naleŜy uiścić na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

8. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega egzekucji na podstawie przepisów  
o egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 
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