
UCHWAŁA NR XLIII/400/2014
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 29 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania 
na terenie miasta Brodnicy

Na podstawie art. 13b ust. 2,3 i 4 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.1)) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/135/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy (Dz. Urz. Woj. Kuj. - 
Pom. Nr 161, poz. 2155, z 2006r. Nr 115, poz. 1694, z 2008r. Nr 73, poz. 1216, z 2010r. Nr 121, poz. 
1576 i Nr 154, poz. 1924, oraz z 2011r. Nr 32, poz. 244 i Nr 150, poz. 1273) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w załączniku do uchwały:

a) w § 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzemieniu:

„9) . abonament miesięczny na stanowiskach zastrzeżonych kopertą - miejsce postojowe 
wyznaczone na terenie SPP z wyłączeniem ulic: Duży Rynek i Hallera. Ustalenie ww. miejsca 
postojowego  polega na wyznaczeniu niestrzeżonego miejsca postojowego z oznaczeniem podmiotu 
uprawnionego do jego zajęcia na podstawie wniesionej wcześniej w BSPP opłaty. Minimalny okres 
sprzedaży wynosi jeden rok z możliwością regulowania należności w okresach miesięcznych.”,

b) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego pracownik BSPP sporządza i przekazuje do 
Wydziału Budżetu Miasta Urzędu Miejskiego w Brodnicy zestawienie wszystkich informacji 
umożliwiających ustalenie danych osobowych i adresowych posiadaczy pojazdów, którzy nie uiścili 
opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie. Powyższe zestawienie sporządzane jest w okresach 
miesięcznych i przekazywane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”,

c) w § 12:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta wykaz pojazdów parkujących w SPP bez uiszczenia 
opłaty w celu dalszego prowadzenia postępowania w trybie egzekucji administracyjnej;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, kart abonamentowych sprzedanych miejsc 
postojowych oraz dokonuje rozliczenia za parkowanie z Wydziałem Budżetu Miasta;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przedstawia Burmistrzowi wnioski dotyczące funkcjonowania SPP w Brodnicy;”;

2) w załączniku do Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy - wykaz ulic 
objętych SPP, dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14. Jatki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 843, poz. 1446 i poz. 1543 oraz z 2014r. poz. 659.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Hildebrandt
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Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Hildebrandt

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XLIII/400/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014

roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy

Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy

Celem zmian uchwały jest określenie miejsca postojowego (zastrzeżona koperta) na

terenie SPP. Powyższa zmiana pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie miejsc

postojowych oraz przyczyni się do estetyki Starego Miasta. W załączniku do Regulaminu

SPP zawierającym wykaz ulic dodaje się ulicę Jatki w Brodnicy. Ponadto zmiany związane

są z dostosowaniem nazw komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Brodnicy do

aktualnie obowiązujących.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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