
- UCHWAŁA Nr 344/xLvI/2oI3

RADY MIEJSKIEJ Sierpca
z dnia 24 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na terenie gminy -
miasto Sierpc .

Na podstawie art. 13b ust. 3 ustawy z dnia ŻI marca 1985 r' o drogach publicznych /
Dz. U. z 2007 r. Nr L9, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz.1381 , z 20OB r. Nr 54,
poz.326, Nr21B, poz. 1391 iNr227, poz. 1505 orazz2009 r. Nr 19, poz. 100 i 1001
oraz Nr 86' poz. 720/ uchwala się' co następuje:

s1.
1. Przewiduje się wprowadzenie na terenie gminy - miasto Sierpc, niestrzeżoną

strefę płatnego parkowania, zwaną dalej sPP obejmującą następujący obszar
1. ul. Płocka _ teren parkingu w Ęonie sklepu GRAM
2. ul. Braci Tułodzieckich _ od shzyżovłania zll. Tysiąclecia ,do skrzyżowania z ul

Płocką
3 . ul . Jana Pawła _ od skrzyżow ania z ul. Piastowską do skłzyżowanta z u'l Konst. 3 -go

Maja
4. ul' Wiosny Ludów od skrzyżowaria z 1L Armii Krajowej do skrzyżowania z u1.

Piastowską
5' ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skzyżowania z ul

Traugutta
6. Plac Chopina _ na całym obszarzę
7. lJ.Ztelona na całej długości
8. u1. Prusa na całej dfugości

Plan graficzny sPą stanowiący załącznik nr 1

2. Wprowadzenie W życie etapu SPP Wymaga kazdorazowo formy uchwały Rady
Miasta Sierpca izabezpieczenia finansowego w budzecie miasta na dany rok
budżetowy.

3. Niniejsza uchwała Wprowadza w życie I etap zobrazowany W planie graficznym i

oreślony s 1 pkt' 1 ppkt 1 i 2.

52.
Zasady funkcjonowania SPP - Regulamin , stanowi załącznik nr 2

s3.
Burmistrz Miasta upoważnionym jest do czasowego zawieszenia w całości lub części

funkcjonowania SPĘ podczas sytuacji nadzwyczajnych.

s4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpc.

Uchwała Wchodzi w życie po 14 dniach
Województwa Mazowieckiego'

s6.
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym

PR/LV'jUpNlcZĄcY
RADY MInJFKIEJ
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ZałącznikNr 2
do UchwĄ Nr 344/XLVU2013

Rady Miej skiej Sierpca z dnia 24.07 .201.3r.

REGULAMIN
STREFY PŁATNEGo PARKoWANIA w SIERPCU

Regulamin StreĄz Płatnego Parkowania w Sierpcu, określa zasady funkcjonowania i wnoszenia
opłat Za parkowanię pojazdów na drogach publicznych pozostających w zxzędzie miasta Sierpc
objętych działaniem SPP.

$1
UĄte w Regulaminie określenia oznaczają:

- SPP - Strefa Płatnego Parkowania,

- BSPP _ Biuro stlery Płatnego Parkowania siedziba Strazy Miejskiej, ul. Piastowska 1 la
tel. 24/27 5-20-66.

- kontroler SPP- pracownik posiadający upowaŹnienie do kontroli wnoszenia opłat za
parkowanie w SPP lub strażnik stazy Miejskiej'

- karta parkingowa- dokument wydany przez właściwy organ administracii osobom o
obniżonej sprawności ruchowej,

_ bilet parkingowy_ dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPĘ
- abonament ogólnodostępny lub dla mieszkńca SPP - dokument potwierdza1ący

wniesienie opłat za parkowanie poj azdu na określony czas, zawierający numer
ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres waŹności,

- parkomat (automat parkingowy) - lrządzenie bkasuj ąco - rejestrujące, v,rydające za
opłatą wniesionąptzy uĄciu monet bilety parkingowe na okeślony czas,

- wezwanie_rapoń _ dokument wystawiany przez kontrolera SPP lub strażnika w czasie
dokonyłvania przez nl'ego kontroli, stwierdzający nie wniesięnie opłaty za parkowanie,
przekroczenie opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do
zwolnienia z opłaty.

$2'! 
1 . Granice obszaru SPP określa Uchwała Rady Miasta Sierpca i jest on .vqiznaczony

znakamiD-44 iD-45
2. Za parkowanie pojazdów w SPP na tęrenie Miasta Sierpca pobiera się opłaty w

wysokości okreśionej Uchwałą Rady Miasta Sierpca.
3' opłaĘ' o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów w dni robocze,

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do l7.00' i w soboty w godzinach
9.00 -13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

$3
1.w SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

- jednorazowe - uiszczane niezwłocmie po zaparkowaniu pojazdu, popnez
wykupienie biletu parkingowego w parkomacie

- abonamentowe (ogólne i dla mięszkańca streĄz| uiszczate poprzez wykupienie
karĘ abonamentowej,

2.Kafi abonamentowe można wykupić wyłącznie w BSPP po przedstawieniu ważnego
dowodu rejestracyjnego po_jazdu tym Źe;



_ kartę abonamentową ogólną może wykupić kaŻdy korzystający ze SPP
_ kańę abonamentową dla mieszkańca, może wykupić osoba zamieszkująca w

granicach SPP - decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Abonamentjest w Źny w godzinach funkcjonowania SPP.
4. Posiadanie abonamęnfu nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania, a także
nie, stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
5. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania jest

. odpłatny tak, jak postój innych pojazdów, z zastrzężęniem $ 6 pLt 4.
6. Uiszczenie opłaĘ za parkowanie w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności

gospodarczej w pojeździe lub z pojazdu.
7. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się kosztów za
czas jego niewykorzystan ia.

$4
1. od opłat, o k1órych mowa w $ 3 zwolnione sąpojazdy wymienione w ań. 13 ust' 3

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115

ze zm. tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.260 )
2. Ustala się zerową stawkę za parkowanie pojazdów:

. oznakowanych pojazdów sfuzb miejskich podczas wykon}łvania obowiąków
sfuzbowych (pogotowia guowego' enefgetycznego, ciepłowniczego, wodno _
kanalizacyjnego, stra'ży miejskiej' sfużb komunalnych) i Firma ochroniarskich,

. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę
parkingową na miejscach ontaczonych znakiem P-24 ,,miejsce dia pojazdu
osoby niepełnosprawnej '' wraz ze zna]<iem D-18a parking - miejsce zastrzeżonę
z dodatkową tabliczkąT-Z9, która informuje o miejscach przemaczonych d1a

poj azdów samochodowych uprawnionej osoby niepełrosprawnej,

' pojazdówjednośladowych,
. taksówek n a Wzna;zonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami

D-19 iD-20.

$s
1 . obowiązkiem kierowcy pojazdu parkującego w SPP jest nienvłocme po zaparkowaniu

wniesienię opłaty za parkowanie.
2. opłata za parkowanie pojazdów obowiązuje w kaŹdym vqlzrlaczonym miejscu do

parkowania w granicach funkcj onowania SPP.

$6
1' Minimalna opłata w SPP wynosi 1,00 zł.
2. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy uzyciu monet

o nominale 5 zł,2 zł, I ń,50 gr,20 gr i i0 gr.

3. opłacenie czasu parkowania' z zastrzeżeniem ust. 1, następuje proporcjonalnie do
warlości uży'tej moneĘ lub monet.

4. Bilet parkingowy, abonament lub dokument uprawniający do parkowania bez liszczenta
opłaty, powinny byó włożone wewnątfz poj azdu za przedniąszybą w sposób widoczny_
umożliwiający swobodne cątanie treści i stwierdzenie ich ważności'

5. W przypadku uszkodzenia n ajbliższego parkomatu, należy niezwłocznie wykupić
bilet parkingowy w innym.



6. Niepełne wykorzystanie biietu parkingowego w stosuŃu do deklarowanego czasu
parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

7. W ramach wnieŚionej opłaĘ można zmieniaó miejsce parkowania w SPP na teranie
całego miasta.

$7
I. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

a) nie wniesienie opłat za parkowanie, Zgodnie z zasadant określonymi niniejszym
regulaminem,

b) parkowanie ponad opłacony czas.
2. Za parkowanie w SPP bęz wnięsienia opłaĘ udokumentowane wezwaniem-raportem,

pobiera się opłaĘ dodatkowe.
3. opłatę dodatkową nalezy uiśció w kasie lub na rachunek baŃowy Urzędu Miejskiego w

Sierpcu .

4. opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

$8

opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:
1. okazania w biurze SPP tego samego dnia lub dnia następnego (roboczego)' biietu

zakupionego w parkomacię w czasie nie przekraczającym 10 minut w stosunku do czasu
okeślonego na wezwaniu-raporcie o parkowaniu bez opłaĘ.

2. okazania wa'źnego abonamenfu.
3. okazania w ainej karty parkingowej, w sy'tuacji parkowania pojazdu będącego

wlasnością uprawnionego.
4. Potwierdzenia przez kontrolera lub strażnika, awarii parkomatu

$e
1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regu1aminu, prowadzą kontrolerzy SPP oraz

\ strażnicy miejscy do lctórych obowiązków należy;
. kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów i sprawdzanie wazności

biletów parkingowych, abonamentu lub kart parkingowych,
. wypisywanie w terenie wervłań- raportów do uiszczenia opłaĘ dodatkowej za

parkowanie bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycierac zkąpojazdu'
oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów
w SPŁ

. zg}aszanie do BSPP wszelkich nieprawidłowości zwiąZanych Z palkowaniem
pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

. kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym
zakesie do zarządu drogi'

. kontrola prawidłowości działaniaparkometrów,
Na terenie BSPP
' prowadzenie dol-umentacji związanej z SPĘ
. przygotowywanie wniosków egzekucyjnych.



2. Kontrolerzy SPPjak istraimtcy nie pobieraj żadnych opłat i nie prowadza sprzedaĄ
biletów parkingowych.

$10
Pojazd parkujący w SPP w sposób utrudniający ruch lub zagracający bezpieczeństwu, będzie
osunięĘ na koszt właściciela.

$ 11

Wystawienie mandatu kamego za wykroczenie drogowe , popełnione w SPP przez
funkcjonariuszy StraĄ Miejskiej lub Policji, nie zwalnia z obowiązku wniesienia stosownej

opłaty za parkowanie.

$12
Wszelkię uwagi dotyczą funkcjonowania SPP oraz leklamacje związane z nałożonymi opłatami
dodatkowymi przyjmowane są biurze SPP w godzinach funkcjonowania SPP.
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