
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na 

terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

w Strefie Płatnego Parkowania. 

 

1.  Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr X/134/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r., 

Nr 161, poz. 2154) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1)  uchwałą Nr XX/200/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 września 2004 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004 r., 

Nr 106, poz. 1802); 

2)  uchwałą Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r., 

Nr 53, poz.1052); 

3)  uchwałą Nr IX/86/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2007 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2007 r., 

Nr 114, poz.1721); 

4)  uchwałą Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2011 r., 

Nr 32, poz.245); 

5)  uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2011 r., 

Nr 150, poz.1274); 

6)  uchwałą Nr XI/ 69/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., 

poz.3217); 

7)  uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., 

poz.1936). 

2.  Podany w załączeniu do obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 806



1)  § 2 i § 3 uchwały Nr XX/200/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 września 2004 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.- Pom. z 2004 r., Nr 106, poz. 1802), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”; 

2)  § 2 i § 3 uchwały Nr XXIX/272/2005 Rady miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r., Nr 53, poz. 1052), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”; 

3)  § 2 i § 3 uchwały Nr IX/86/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2007 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2007 r., Nr 114, poz.1721), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”; 

4)  § 2 i § 3 uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2011 r., 

Nr 32, poz.245), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”; 

5)  § 2 i § 3 uchwały Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 150, poz.1274), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”; 

6)  § 2 i § 3 uchwały Nr XI/ 69/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 3217), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”; 

7)  § 2 uchwały Nr XVI/ 131/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., 

poz. 1936), które stanowią: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Roman Pawlak 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Brodnicy 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

 

UCHWAŁA Nr X/134/2003 

RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY  

z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania. 

 

Na podstawie art. 13b ust. 1, 3, 4, 5 i 7 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 460, 870, 774, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770) Rada Miejska uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1.1)1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy obejmującą następujące drogi 

publiczne: Bazarowa wraz z przyległym obszarem placu przy targowisku miejskim, Duży Rynek, Hallera, Św. 

Jakuba, Kamionka, Kościelna, Mały Rynek, Mickiewicza, Mostowa (parking), Nad Drwęcą, Ogrodowa, 

Paderewskiego (od ul. Sienkiewicza do ul. Sokołów), Piwna, Pocztowa, Przykop, Stary Plac Szkolny, 

Strzelecka, część ulicy Wodnej wraz z przyległym obszarem placu Erazma Glicznera, 700-Lecia. 

2. Ustala się podział Strefy Płatnego Parkowania na dwie strefy: 

1) strefa A - obejmująca następujące drogi publiczne na terenie miasta Brodnicy: ul. Duży Rynek wraz 

z zatoką parkingową przy kościele Szkolnym, ul. Hallera, ul. Jatki, ul. Mały Rynek, ul.Kamionka (od 

ul. Mały Rynek do ul. Przykop), Stary Plac Szkolny, ul. Strzelecka, ul. Pocztowa, ul. Bazarowa, Plac 

Erazma Glicznera wraz z ul. Wodną; 

2) strefa B - obejmująca następujące drogi publiczne na terenie miasta Brodnicy: ul. Mickiewicza, 

ul. Kamionka (od ul. Mickiewicza do ul. Przykop), ul. Przykop, ul. św.Jakuba, ul. Kościelna (od ul. św. 

Jakuba do ul. Sienkiewicza), ul. Paderewskiego, ul. Piwna, ul. Mostowa, ul. Nad Drwęcą, ul. Ogrodowa, 

ul. 700-lecia. 

 

§ 2.1.  Ustala się, iż opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane będą poprzez parkomaty 

zainstalowane na obszarze określonym w § 1 i poprzez wykupienie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 

abonamentu okresowego. 

2.  Opłatę należy uiścić. 

3.2) Pobieranie opłat odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. 

 

§ 3.3)1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych: 

1) w strefie A: 

a) za 0,5 godziny postoju - 1,50 zł, 

b) za 1 godzinę postoju - 2,50 zł, 

c) za 2 godziny postoju - 5,50 zł, 

d) za 3 godziny postoju - 9,00 zł, 

e) za każdą następną godzinę postoju - 2,50 zł; 

2) w strefie B: 

a) za 0,5 godziny postoju - 1,00 zł, 

b) za 1 godzinę postoju - 1,50 zł, 

c) za 2 godziny postoju - 3,10 zł, 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 

2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 

z 2015 r., poz. 3217), który wszedł życie z dniem 13 listopada 2015 r. 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 

z 2016 r., poz. 1936), który wszedł życie z dniem 19 czerwca 2016 r. 
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały o której mowa w odnośniku 1. 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 806



d) za 3 godziny postoju - 4,80 zł, 

e) za każdą następną godzinę postoju - 1,50 zł. 

2.  Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe: 

1) w strefie A: 

a) abonament pierwszy dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) - 130 zł, 

b) abonament drugi i każdy kolejny dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) - 260 zł, 

c) abonament na okres jednego miesiąca -160 zł; 

2) w strefie B: 

a) abonament pierwszy dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny)- 60 zł, 

b) abonament drugi i każdy kolejny dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) - 150 zł, 

c) abonament na okres jednego miesiąca - 65 zł. 

3.  Bilety parkingowe ze strefy A obowiązują na wszystkich miejscach postojowych w Strefie Płatnego 

Parkowania. Bilety parkingowe zakupione w strefie B obowiązują tylko w tej strefie. 

 

§ 4.4) Wprowadza się stawkę zerową dla: 

1) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi 

zewnętrznie trwale oznakowanymi: 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

b) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

c) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

d) Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

e) Straż Miejska, 

f) Pogotowie Energetyczne; 

2) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będących właścicielami 

pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie do 2,5 t; pojazd musi być oznaczony symbolem osoby 

niepełnosprawnej, a w czasie parkowania kierowca jest zobowiązany do pozostawienia w widocznym 

miejscu za przednią szybą samochodu Karty Parkingowej; 

3) pojazdów Hospicjum "Światło" oraz Grupowej Praktyki Pielęgniarek "MED -DOM" z wyłożoną 

w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu winietą specjalną. 

 

§ 5.  W razie nie uiszczenia opłaty określonej w § 3 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 20,00 zł. 

 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Roman Pawlak 

 

 

                                                      
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2005 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 

z 2005 r., Nr 53, poz. 1052), który wszedł w życie dniem 17 maja 2005 r. 
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