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UCHWAŁA NR XXXIII/185/17
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 13 b ust. 3, 4 i art.13 f ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/158/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie
wprowadzenia płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie
Ciechocinka, zmienionej uchwałami: Nr XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr XIV/129/08 z dnia 3 marca
2008 r., Nr XXIV/266/09 z dnia 22 czerwca 2009 r., Nr XVIII/155/12 z dnia 19 marca 2012 r., Nr XXV/134/16
z dnia 19 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 76 poz. 1283 i 1284, z 2008 r. Nr 57,
poz. 921, z 2009 r. Nr 81, poz. 1421, z 2012 r. poz. 972, z 2016 r. poz. 3269), wprowadza się zmiany:
1) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie:
1) 2,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę, jako stawka podstawowa;
2) 2,50 zł za drugą rozpoczętą godzinę;
3) 3,00 zł za trzecią rozpoczętą godzinę;
4) 3,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę;
5) 15,00 zł - opłata za całodniowe parkowanie;
6) 50,00 zł - opłata miesięczna;
7) 100,00 zł - opłata kwartalna;
8) 200,00 zł - opłata półroczna;
9) 120,00 zł - abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperta) na okres 1 miesiąca.”;
2) W § 6 dodaje się pkt f) i g) w brzmieniu:
„f) posiadaczy pojazdów hybrydowych i elektrycznych
g) osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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