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Załącznik do Zarządzenia Nr 69/17 Burmistrza Żabna 

z dnia 2 listopada 2017 roku 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Strefy Płatnego Parkowania w Żabnie 

 

 

 

§ 1 

1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Żabnie, zwany dalej "Regulaminem", określa 

zasady organizacji parkowania i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych Miasta Żabna, znajdujących się w granicach Strefy Płatnego 

Parkowania, określonej w uchwale nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 

12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru 

opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno 

na terenie miasta Żabna, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego z 2017 roku, poz. 6675 z dnia 30 października 2017 r. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) UM – Urząd Miejski w Żabnie; 

2) SPP - Strefa Płatnego Parkowania; 

3) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę 

z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 

4) kontroler SPP - pracownik służby parkingowej SPP, posiadający upoważnienie 

do kontroli i wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za brak 

wymaganej opłaty; 

5) abonament – miesięczne, półroczne, roczne uprawnienie do parkowania w SPP w czasie 

jego ważności, potwierdzone ważnym dowodem wpłaty, ważnym wraz z kartą 

abonamentową na określony w niej pojazd, w danej podstrefie;  

6) opłata jednorazowa – godzinowe uprawnienie do parkowania w SPP; 

7) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej– dokument wydany na podstawie 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1438). 

8) bilet parkingowy – dokument wykupiony w parkometrze lub w wyznaczonym punkcie 

sprzedaży, zezwalający na zajęcie miejsca postojowego na określony czas;  

9) opłata dodatkowa – należność za każdorazowe parkowanie w SPP bez uiszczenia 

należnej opłaty; 

10) koperta - opłacone miejsce postojowe zastrzeżone na prawach wyłączności; 

11) zawiadomieniu o obowiązku zapłaty opłaty - dokument wystawiony przez kontrolera 

SPP powiadamiający o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez 

wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty; 

12) abonament mieszkańca strefy – dokument zawierający nr ewidencyjny, nr rejestracyjny 

pojazdu użytkowanego przez mieszkańca strefy oraz ulicę; 

13) Biuro SPP – Urząd Miejski w Żabnie. 
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

 

§ 2. 
1. Posiadacze pojazdów samochodowych, korzystający z dróg publicznych obowiązani 

są do ponoszenia opłat za parkowanie w SPP określonych w uchwale nr XXXII/402/17 Rady 

Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących 

własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, w dni powszednie od poniedziałku 

do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

2. Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni robocze, decyzją 

zarządcy drogi, placu, podając do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim i w wyznaczonych miejscach na terenie SPP, co najmniej z trzydniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i święta. 

 

§ 3. 

Opłaty obowiązują na wyznaczonych drogach publicznych kategorii gminnej oraz na drogach 

wewnętrznych i placach w centrum miasta Żabna, których granice oznakowane są przy 

wjazdach znakami D - 44 (strefa parkowania) oraz przy wyjazdach znakami D - 45 (koniec 

strefy parkowania).  

 

§ 4. 

Parkingi płatne są parkingami niestrzeżonymi. 

 

§ 5. 

Obszar strefy płatnego parkowania obejmuje następujące ulice i place w obrębie centrum miasta 

Żabna: 

 ul. Rynek wraz z parkingiem oraz parking przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 

 Plac Grunwaldzki, 

 parking przy budynku OSP, 

 ul. Przybyszowskiego, 

 ul. Jagiełły od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 975 do skrzyżowania 

z ul. Królowej Jadwigi, 

 ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania 

z al. J. Piłsudskiego, 

 

§ 6. 

Wysokość i rodzaj opłat określona jest w § 4 Uchwały nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej 

w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 

sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność 

Gminy Żabno na terenie miasta Żabna. 

 

§ 7. 

1. Opłaty za parkowanie pojazdów w SPP można uiszczać w następujący sposób: 

1) poprzez wykupienie biletu w wyznaczonych punktach sprzedaży; 

2) poprzez wykupienie kart abonamentowych w Urzędzie Miejskim w Żabnie;  

3) poprzez uiszczenie opłaty w parkometrze. 
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2. Obrót używanymi biletami parkingowymi jest zabroniony i traktowany jako nieuiszczenie 

opłaty. 

 

§ 8. 

Uiszczenie opłaty za parkowanie w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym reklamowej, w pojeździe lub z pojazdu. Takie działanie traktowane będzie 

jako samowolne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

i podlegać będzie karze pieniężnej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

 

Rozdział 2 

Realizacja opłat za parkowanie w SPP. 

 

§ 9. 

Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd w SPP jest opłacenie czasu postoju w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 10. 

1. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu powinno nastąpić niezwłocznie z chwilą 

zaparkowaniu pojazdu w SPP i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca 

postojowego, za cały przewidywany czas postoju. 

2. Opłatę za parkowanie w SPP wnosi się poprzez wykupienie biletu parkingowego 

i jednoznaczne określenie czasu parkowania. 

3. Bilet jednorazowy, abonament mieszkańca lub karta parkingowa osoby niepełnosprawnej  

powinny być wyłożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, na desce rozdzielczej, 

w sposób widoczny, umożliwiający swobodne odczytanie treści i stwierdzenie ich ważności. 

 

§ 11. 

1. Abonament dla pojazdu mieszkańca strefy, ważny w godzinach funkcjonowania SPP, 

zakupiony w biurze SPP, upoważnia wraz z kartą abonamentową wydaną na określony 

pojazd przez biuro SPP do parkowania w SPP; 

2. Wykupienie abonamentu miesięcznego, abonamentu 6 miesięcznego, abonamentu 

12 miesięcznego dla pojazdu mieszkańca SPP nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca 

parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc 

parkingowych; 

3. W przypadku utraty lub kradzieży kart abonamentowej mieszkańca, oraz pozostałych 

abonamentów obowiązujących w SPP, Biuro nie zwraca kosztów za czas niewykorzystania; 

4. W razie utraty lub kradzieży, duplikaty kart abonamentowych będą wydawane przy 

zachowaniu pełnej odpłatności; 

5. W przypadku zagubienia lub kradzieży abonamentu miesięcznego, półrocznego lub 

rocznego przed upływem ich ważności, duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd; 

6. Abonament mieszkańca dotyczy tych miejsc parkingowych zlokalizowanych na ulicy, 

na której zamieszkuje właściciel (posiadacz) pojazdu. Na pozostałym obszarze SPP nie 

zwalnia ona od wniesienia opłaty na zasadach ogólnych; 

7. Zwrot opłaty za abonament miesięczny, półroczny lub roczny przed upływem ich ważności 

może nastąpić w przypadku: 

1) kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji; 

2) wyrejestrowania pojazdu. 

8. Uprawnienie wynikające z abonamentu można przenieść na inny pojazd właściciela, 

na jego pisemny wniosek. 
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§ 12. 

1. Abonament dla pojazdu mieszkańca wydaje się osobom spełniającym warunki określone 

w § 4 ust. 4-5 uchwały nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 

2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia 

wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

oraz placach  i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 w celu zakupu abonamentu dla pojazdu mieszkańca stref 

przedstawiają w oryginale następujące dokumenty: 

 dowód rejestracyjny pojazdu; 

 w przypadku umowy cywilno-prawnej, umowę wraz z dowodem rejestracyjnym 

pojazdu; 

 dokument tożsamości, z którego wynika miejsce zameldowania lub; 

 w przypadku meldunku czasowego – zaświadczenia o zameldowaniu wydanego przez  

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Żabnie. 

 

§ 13. 

Zastrzeżone miejsca postojowe (tzw. „koperty”) są wyłączone z ogólnie dostępnych miejsc 

postojowych w SPP. Wykupienie takiego miejsca może nastąpić tylko za zgodą organu 

zarządzającego ruchem 

 

§ 14. 

Zerowa stawka opłat obowiązuje osoby i pojazdy określone w § 5 uchwały nr XXXII/402/17 

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność 

Gminy Żabno na terenie miasta Żabna. 

  

Rozdział 3 

Sankcje za niewłaściwe parkowanie w SPP 

 

§ 14. 

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobiera się 

opłatę dodatkową w wysokości: 

1) 30,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w dniu sporządzenia 

zawiadomienia lub w następnym dniu roboczym, 

2) 50,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt. 1. 

2. Opłatę dodatkową wymienioną w ust. 1 pobiera się w przypadku stwierdzenia, 

że w pojeździe nie wyłożono ważnego biletu, abonamentu, karty parkingowej osoby 

niepełnosprawnej lub innego dokumentu uprawniającego do parkowania w SPP bez opłaty. 

3. Zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej wystawia kontroler SPP i umieszcza 

je za wycieraczką samochodu, a kopię zawiadomienia wraz z zdjęciem pojazdu przekazuje 

do Biura SPP. 

4. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności, ani 

od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów postępowania 

windykacyjnego. 

 

§ 15. 

1. Opłatę dodatkową uiszcza się na rachunek bankowy wskazany na zawiadomieniu 

o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia; 
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2. Należna nieuiszczona opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej podlega 

przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

  

Rozdział 4 

Kontrola czasu postoju pojazdów w SPP. 

 

§ 16. 

Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu prowadzą upoważnieni Kontrolerzy SPP. 

 

§ 17 

Do obowiązków kontrolerów SPP należy w szczególności: 

 sprawdzanie uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP; 

 sprawdzanie ważności abonamentu lub karty parkingowej; 

 wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia 

opłaty lub brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania, jak też za brak 

możliwości stwierdzenia ważności biletu lub dokumentu; 

 wykonywanie czynności dowodowych; 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 18. 

Wystawienie mandatu karnego za postój niezgodny z prawem przez funkcjonariuszy Policji, 

nie zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie w SPP. 

 

§ 19. 

Pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, mogą być 

usuwane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 20. 

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi 

opłatami dodatkowymi, przyjmowane są w biurze SPP w godzinach funkcjonowania strefy.  

 

 

 


