
UCHWAŁA NR VII/95/19
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych, placach i parkingach stanowiących własność Gminy 
Żabno na terenie miasta Żabna oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 1-5, art. 13f ust. 1 i 2 i art. 40a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Na drogach publicznych kategorii gminnej oraz na drogach wewnętrznych i placach w centrum miasta 
Żabna określonych w § 2 ustala się strefę płatnego parkowania zwaną dalej "Strefą Płatnego Parkowania", 
w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się 
znacznym deficytem miejsc postojowych.

§ 2. Obszar Strefy Płatnego Parkowania, o której mowa w § 1 obejmuje następujące ulice i place w obrębie 
centrum miasta Żabna:

- ul. Rynek wraz z parkingiem oraz parking przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i budynku OSP

- Plac Grunwaldzki

- ul. Przybyszowskiego

- ul. Jagiełły od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 975 do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi

- ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego

§ 3. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów z Strefie Płatnego Parkowania pobierane będą w dni robocze 
od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 15:00.

2. Opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje i stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania:

1) opłata jednorazowa:

- za pierwsze 30 minut parkowania - stawka 0,00 zł - po uprzednim  podaniu numeru 
rejestracyjnego i pobraniu darmowego biletu w parkometrze (w danym dniu jednorazowo dla danego 
pojazdu)

- za drugie 30 minut parkowania - stawka 0,50 zł

- za pierwszą godz. parkowania - stawka 1,00 zł

- za drugą godz. parkowania - stawka 1,20 zł
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- za trzecią godz. parkowania - stawka 1,40 zł

- za czwartą i każdą następną godz. parkowania - stawka 1,00 zł

2) opłata jednorazowa na ul. Królowej Jadwigi (od al. J. Piłsudskiego do bramy wjazdowej do SG ZOZ):

- za pierwsze dwie godziny parkowania - stawka 0,50 zł

- za trzecią i każdą następną godz. parkowania - stawka 1,00 zł

3) opłata abonamentowa dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania:

- za 1 miesiąc - 20 zł

- za 6 miesięcy - 70 zł

- za 12 miesięcy - 120 zł

4) opłata abonamentowa typu "P":

- za 1 miesiąc - 100 zł

- za 6 miesięcy - 300 zł

- za 12 miesięcy - 600 zł

5) W razie wyznaczenia w strefie zastrzeżonych stanowisk postojowych w celu korzystania na zasadzie 
wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo opłata abonamentowa wynosi:

- abonament za 1 miesiąc na stanowisku zastrzeżonym - 200 zł

- abonament za 6 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym - 700 zł

- abonament za 12 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym - 1300 zł

2. Uiszczanie opłat określonych w §4 ust. 1 pkt 1 za pomocą parkomatów może być dokonywane 
proporcjonalnie do czasu parkowania, przy czym minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż 
0,50 zł.

3. Bilety darmowe dostępne są w parkometrach zlokalizowanych na terenie Strefy Płatnego Parkowania, po 
uprzednim wpisaniu numeru rejestracyjnego parkującego pojazdu.

4. Mieszkaniec strefy będący właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedna kartę abonamentową 
z wpisanym tylko jednym numerem rejestracyjnym pojazdu.

5. Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca strefy dotyczy wyłącznie właścicieli (posiadaczy) 
pojazdów samochodowych z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd osobowy, osobowo - 
towarowy, osobowo - ciężarowy, osobowo - specjalistyczny (w tym również dla osób korzystających 
z pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy 
o podobnym charakterze oraz mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami 
kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.), zameldowanych w granicy Strefy Płatnego Parkowania 
na pobyt stały lub czasowy i zamieszkujących w jej obszarze. Warunkiem uzyskania abonamentu jest 
przedstawienie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę 
władania pojazdem samochodowym. Wykupiony abonament nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca 
parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

6. Abonament mieszkańca dotyczy tylko miejsc parkingowych zlokalizowanych na ulicy, na której 
zamieszkuje właściciel (posiadacz) pojazdu. Na pozostałym obszarze Strefy Płatnego Parkowania nie zwalnia 
on od wniesienia opłaty na zasadach ogólnych.

7. Abonament typu "P" - wydawany jest na wniosek każdemu właścicielowi pojazdu, na wskazany 
we wniosku numer rejestracyjny i uprawnia do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w Strefie 
Płatnego Parkowania.
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8. Identyfikator typu „Z” – uprawnia do bezpłatnego postoju na miejscach objętych Strefą Płatnego 
Parkowania pojazdów zaopatrzenia na czas czynnego załadunku bądź rozładunku towarów przy czym czas 
postoju nie może przekroczyć 30 min. Identyfikator zostaje wydany bezpłatne po jednym egzemplarzu dla 
każdego podmiotu, który prowadzi swoja działalność w obrębie Strefy Płatnego Parkowania. W przypadku 
utraty bądź też złożenia wniosku o wydanie większej ich liczby koszt każdego nowego identyfikatora wynosi 
60 zł/szt.

9. Abonament typu „L" - wydawany jest na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
realizującą świadczenia zdrowotne w domu pacjenta, które finansowane są ze środków publicznych. 
Abonamenty wydawany jest na okres jednego roku, w jednym egzemplarzu na podmiot. Koszt abonamentu to 
50 zł/rok. Abonament uprawnia do postoju pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania na czas świadczenia usługi 
medycznej w domu pacjenta. W przypadku utraty bądź kradzieży abonamentu duplikat wydaje się 
z zachowaniem pełnej odpłatności.

10. W przypadku zagubienia lub kradzieży abonamentu miesięcznego, półrocznego lub rocznego przed 
upływem ich ważności, duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd.

§ 5. 1. Wprowadza się zerowa stawkę opłat dla:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób przewożących osoby 
niepełnosprawne, parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych, na czas do dwóch godzin, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingowa 
(wg wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2014 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1438). W przypadku braku wolnych wyżej wymienionych miejsc, posiadacze 
karty parkingowej parkując na innych miejscach parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania zobowiązani 
są uiszczać opłaty za parkowanie na ogólnych zasadach,

2) oznakowanych zewnętrznie pojazdów technicznych służb miejskich,

3) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających 
trudności w poruszaniu się,

4) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

5) kierujących honorowych krwiodawców w pobliżu stacji krwiodawstwa, na czas przeznaczony 
na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu zaświadczenia stacji 
krwiodawstwa,

6) zasłużonych honorowych krwiodawców na całym terenie Strefy Płatnego Parkowania, po umieszczeniu 
w pojeździe w widocznym miejscu karty zasłużonego honorowego dawcy krwi.

2. W Strefie wyznacza się miejsca postojowe oznaczone znakiem "D-18a" (z tabliczką - T 29) 
przeznaczonych dla inwalidów i pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

§ 6. 1. Opłatę za parkowanie wnosi się z góry poprzez wykup biletu parkingowego w parkometrze lub 
w przypadku jego awarii w wyznaczonym punkcie sprzedaży. Wniesienie opłaty powinno nastąpić bez 
uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu na miejscu postojowym i nie później niż 
po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego, na cały przewidywany czas parkowania, oraz 
czytelne, jednoznaczne i trwałe skasowanie przez zakreślenie znakami "X" miesiąca, dnia, godziny i minuty 
(z dokładnością do 5 min. od rozpoczęcia postoju).

2. Postój przy użyciu nieważnego dowodu uiszczenia opłaty, lub postój pojazdu opłacony w parkometrze, 
którego numer rejestracyjny nie został prawidłowo podany jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty. Bilety 
skasowane nieczytelnie, niejednoznacznie, nietrwale lub wskazujące na kilkurazowe użycie nie będą stanowić 
dowodu opłaty postojowej.

3. Bilety/karty abonamentowe należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący 
jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności, tak aby były w pełni czytelne dla kontrolujących.

4. Parkowanie po upływie pięciu minut od czasu określonego na bilecie jest równoznaczne 
z nieuiszczeniem opłaty.
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5. Wykupu kart abonamentowych oraz składanie wniosków o wyznaczenie miejsc zastrzeżonych należy 
dokonywać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. 
07 w godzinach urzędowania.

6. Kontroli opłaty postoju mogą dokonywać osoby upoważnione przez Burmistrza Żabna.

§ 7. 1. Za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 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 uiszcza się na rachunek bankowy wskazany na zawiadomieniu 
w terminie 7 dni od daty wystawienia.

3. Zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący. Zawiadomienie 
umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej 
w Żabnie z dnia 12 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia 
wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
kategorii gminnej oraz placach i parkingach, stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. (poz. 6675).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

mgr inż. Krzysztof Lechowicz
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