
 
 

UCHWAŁA NR XV/133/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy  Płatnego Parkowania na 
terenie  Miasta  Brodnicy. 

Na podstawie art. 13b  ust. 1,3,4,5 i 7 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21  marca 1985 r. o drogach  
publicznych  (Dz. U. z 2020r.  poz. 470)  Rada  Miejska  uchwala, co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały 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. z 2017r. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:      

1) § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku stwierdzenia przez służbę parkingową faktu nie opłacenia postoju w SPP, kierujący 
pojazdem winien, na podstawie informacji pozostawionej przez służbę parkingową, uiścić w BSPP 
opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w ciągu 14 dni.”; 

2)   załącznik do Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy otrzymuje brzmienie:  

" Brodnica  

Zarządzający:                                                                   Załącznik do Regulaminu 

Adres :      Funkcjonowania Strefy Płatnego  Parkowania 

Telefon:          w  Brodnicy 
   

Stwierdzenie nr……… 

nieuiszczenia opłaty parkingowej 

____________________________________ 

Nr rejestracyjny: ……………………….…… 

Marka pojazdu :…………………………….. 

Data wystawienia:...................................... 

Godzina:…………………………………….. 

Ulica:……………………………………...….. 

Kontrolujący:………………………….…...... 
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Podczas wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników SPP stwierdzono brak opłaty 
w formie biletu/dowodu parkingowego umieszczonego w widocznym miejscu lub opłaty dokonanej 
w formie elektronicznej. 

W związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie samochodu na drogach objętych powyższym 
obowiązkiem zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy Nr X/134/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 806 i z 2020r. poz. 2617), należy uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości 50,00 zł w BSPP najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, przelewem na rachunek  
wskazany  poniżej zaznaczając nr rejestracyjny pojazdu i  numer  stwierdzenia. 

W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej, ściągnięcie należności nastąpi w trybie przepisów 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących sytuacjach: 

a) okazania w dniu wystawienia stwierdzenia o nieuiszczeniu opłaty parkingowej 

lub następnych dwóch  dniach  roboczych w biurze SPP biletu zakupionego w parkomacie 

w czasie nie przekraczającym 10 minut od wystawienia tego stwierdzenia; 

b) po przekroczeniu czasu opłaconego parkowania i uiszczenia  w biurze SPP opłaty wg obowiązujących 
stawek za okres nieopłaconego postoju liczony w pełnych godzinach, nie dłużej niż do godziny 18:00 
w dniu roboczym – pod warunkiem zgłoszenia się do biura SPP w dniu wystawienia stwierdzenia lub 
następnych dwóch  dniach  roboczych; 

c) okazania w dniu wystawienia stwierdzenia lub następnych dwóch  dniach  roboczych ważnego 
abonamentu lub karty parkingowej. 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. 

Adres e-mail: 

Nr rachunku:  56 9484 1150 0000 1326 2000 0001 

TYTUŁEM: nr rejestracyjny, nr stwierdzenia. ”. 

§ 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. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Dombrowski 
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