Uchwała Nr XLII/410/22 Rady Miasta Bochnia

UCHWAŁA Nr XLII/410/22
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie: wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla
niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
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 2022r., poz. 559), w związku z art. 13b ust. 3 i 4 oraz
art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1376
z późn. zm.),
Rada Miasta Bochnia

uchwala

co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się Strefę Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Bochnia,
w terenie charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych (zwaną dalej
SPP), określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Obszar SPP został określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Parkingi w SPP są parkingami niestrzeżonymi.
4. Obsługa SPP będzie odbywać się za pomocą Operatora SPP, wybranego
i upoważnionego przez Burmistrza Miasta Bochnia.
5. System poboru opłat będzie odbywał się głównie poprzez urządzenia przeznaczone do
poboru opłat (parkomaty).
§ 2. 1. Wprowadza się w SPP, o której mowa w § 1 opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych, zwane dalej „opłatami”.
2.
Opłaty pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8
00
do 17 00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest
wniesienie opłaty za cały deklarowany czas postoju.
4. Opłaty wnosi się z góry, bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą
zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym tj. nie później niż po upływie 5 minut od czasu
zajęcia miejsca postojowego.
5. Opłaty wnoszone są na konto Gminy Miasta Bochnia, poprzez:
1) samoobsługowy system urządzeń inkasująco – rejestrujących (parkomaty),
2) formy płatności elektronicznych lub SMS,
3) wykupienie abonamentu.
6. Wysokość opłat określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Dowód wniesienia opłaty, identyfikator systemu płatności elektronicznych lub
abonamentu postojowego umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu,
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
8.
Postój po upływie czasu określonego na dowodzie wniesienia opłaty, jest
równoznaczny z nie uiszczeniem opłaty.
9.
Dowód wniesienia opłaty za wyjątkiem abonamentów ważny jest do czasu
opłaconego parkowania wydrukowanego na dowodzie opłaty, niezależnie od zmiany miejsca
parkowania w obszarze SPP.
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10.
Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód
wniesienia opłaty tylko i wyłącznie przy ulicy wskazanej w tym abonamencie. Wykupienie
abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.
11. Podstawą do uzyskania abonamentu mieszkańca jest posiadanie pojazdu
samochodowego na podstawie tytułu prawnego i zameldowania na pobyt stały lub
tymczasowy w SPP. Abonament upoważnia do parkowania przy ulicy położonej najbliżej
miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów
potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje
zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko przy jednej ulicy i na jeden pojazd,
bez względu na to ile pojazdów posiada.
12. W obszarze SPP jest możliwość wykupienia zastrzeżonego miejsca postojowego
„koperty” po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z Zarządcą drogi, zatwierdzeniu projektu
organizacji ruchu oraz wprowadzeniu oznakowania pionowego i poziomego.
§ 3. 1. Za nie uiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania
w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. Po stwierdzeniu nie uiszczenia należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie
o opłacie dodatkowej.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia
zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki,
przelewu bądź wpłaty, w sposób wskazany w zawiadomieniu.
4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej najpóźniej w następnym dniu
roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia, ulega ona pomniejszeniu o 20,00 zł.
5. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w ust. 3, podlega
egzekucji
w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Postępowanie egzekucyjne prowadzone będzie przez Burmistrza Miasta Bochnia.
§4. 1. Do kontroli opłacenia czasu postoju pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie
kontrolerzy, który działają na podstawie umowy z Operatorem SPP wybranym i
upoważnionym przez Burmistrza Miasta Bochnia.
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.

§ 5. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych
w strefie płatnego parkowania dla użytkowników dróg: kierujących oznakowanymi
pojazdami:
1)
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej i innych
pojazdów uprzywilejowanych podczas prowadzenia akcji;
2) Straży Miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych;
3) służbowymi Urzędu Miasta Bochnia podczas wykonywania czynności służbowych;
4) pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego,
podczas prowadzenia akcji bądź usuwania awarii.
2. Wyznacza się:
1) jedno bezpłatne zastrzeżone miejsce postojowe przy ul. Solnej w Bochni na potrzeby
HOSPICJUM im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni, z siedzibą ul. Rynek 15,
2) dwa bezpłatne miejsce postojowe przy ul. Białej dla rodziców dowożących dzieci do
Szkoły Podstawowej nr 1,
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3) jedno bezpłatne miejsce postojowe przy Pl. Gen. Okulickiego dla rodziców dowożących
dzieci do Przedszkola nr 4.
3. Osoby niepełnosprawne mają prawo do bezpłatnego parkowania wyłącznie
w miejscach wyznaczonych, na podstawie posiadanych kart parkingowych, zgodnie z ustawą
Prawo o ruchu drogowym.
4. Dopuszczalne jest wyłączenie funkcjonowania SPP na całym jej obszarze lub jego
części, w związku z uroczystościami państwowymi, imprezami organizowanymi i
patronowanymi przez Gminę Miasta Bochnia. Decyzję podejmuje Burmistrz Miasta Bochnia.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/263/17 Rady Miasta w Bochnia, z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia
opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych
opłat.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Małopolskiego

Przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Kosturkiewicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/410/22
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2022 r.
Określenie granic Strefy Płatnego Parkowania w Bochni

GRANICE SPP
W BOCHNI

Granice strefy płatnego parkowania:
Granice Strefy wyznaczają następujące ulice (zgodnie z granicami działek ewidencyjnych
pasa drogowego): Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra,
Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka
Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Krakowska.

Bocheński Biuletyn Informacji Publicznej
Do publikacji na BIP przygotował/a: Joanna Bielecka

www.bip.um.bochnia.pl
Strona 4 z 6

Uchwała Nr XLII/410/22 Rady Miasta Bochnia

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/410/22
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania, na których będą
pobierane opłaty za parkowanie pojazdów:
Lp.

Ulica

1.

Pl. Św. Kingi – strona południowa

2.

Pl. Św. Kingi – strona północna

3.

ul. Adama Mickiewicza

4.

ul. Sutoris

5.

ul. Solna

6.

ul. Rzeźnicka

7.

ul. Kącik

8.

ul. Różana

9.

ul. Biała

10.

ul. Jana Matejki

11.

ul. Bernardyńska

12.

ul. Gołębia

13.

ul. Oracka

14.

ul. Kowalska

15.

ul. Niecała (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra)

16.

ul. Bracka – Pl. Gen. Okulickiego

17.

ul. Bracka

18.

ul. Trudna

19.

ul. Gazaris

20.

ul. prof. Stanisława Fischera

21.

ul. Solna Góra (odcinek jednokierunkowy od
ul. Konstytucji 3-go maja do ul. Niecałej)

22.

Ul. Krakowska (od ul. Świętokrzyskiej do ZS nr 3)
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/410/22
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2022 r
STAWKI OPŁATY W SPP:
1. 30 min – 0,50 zł.
2. pierwsza godzina – 2,00 zł.
3. druga godzina – 2,40 zł.
4. trzecia godzina – 2,90 zł.
5. czwarta i każda następna godzina – 2,00zł.
6. abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00zł, półroczny 50,00zł, roczny 100,00zł.
7. abonament dwutygodniowy – 75,00zł.
8. abonament miesięczny – 150,00zł.
9. zastrzeżone miejsce postojowe – 300,00zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do
soboty).
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