
  

UCHWAŁA Nr XXII/221/2016 

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 26 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości 

stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 

i sposobu ich pobierania. 
 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 3 do uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 4722) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 2: 

a)  pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) bezpośrednie sąsiedztwo ulic - ulica (ulice) znajdująca się w obszarze SPP granicząca, tj. 

prostopadła lub równoległa z ulicą, na której zamieszkuje osoba ubiegająca się o abonament albo 

zlokalizowana jest nieruchomość (obiekt budowlany), o której mowa w § 13 ust. 3.”, 

b)  pkt 13 uchyla się; 

2)  § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13.1. Opłatę za postój pojazdów samochodowych w SPP poprzez wykupienie abonamentu mogą uiszczać 

osoby fizyczne lub przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 

i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i 1228) będące posiadaczami pojazdu 

samochodowego z tytułu przysługującego im: 

1) prawa własności (współwłasności) lub 

2) prawa do korzystania z pojazdu samochodowego, w szczególności na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, leasingu lub umowy kredytu na zakup tego pojazdu. 

2. Dokumentami uprawniającymi do nabycia abonamentów są: 

1) w przypadku abonamentu typu A: 

a) dokument tożsamości osoby ubiegającej się o abonament, a w przypadku braku wpisu adresu dodatkowo 

dokument potwierdzający miejsce jej zamieszkania, 

b) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego; 

2) w przypadku abonamentu typu B: 

a) akt własności lub umowa o korzystanie z nieruchomości (obiektu budowlanego), w której przedsiębiorca 

ubiegający się o abonament prowadzi działalność gospodarczą, 

b) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego; 

3) w przypadku abonamentu typu C - dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego. 
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3. W abonamentach typu A i B, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wpisuje się ulicę położoną na obszarze 

SPP, na której zamieszkuje osoba nabywająca abonament, bądź zlokalizowana jest nieruchomość (obiekt 

budowlany), w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Na wniosek osoby ubiegającej się o abonament, w abonamencie typu A i B można wpisać oprócz ulicy, 

o której mowa w ust. 3, dodatkowo nie więcej niż dwie ulice położone w bezpośrednim sąsiedztwie tej 

ulicy, wskazane przez tę osobę. 

5. Posiadacz abonamentu typu A lub B parkujący pojazd na innej ulicy niż wpisana w abonamencie 

zobowiązany jest do wnoszenia opłat za postój na ogólnych zasadach. 

6. Abonament wydawany jest z chwilą wniesienia opłaty w kasie operatora SPP.”; 

3)  § 16 uchyla się; 

4)  rozdziały 4 i 5 uchyla się. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej  

Grzegorz Kaczmarek 
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