
 

 

UCHWAŁA NR XVI/177/19 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach 

administracyjnych miasta Międzyzdroje 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), w związku z art. 13 

ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 2 – 5 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2068 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 12, poz. 317, poz. 1693, Dz. U. z 2019 r., poz. 698, poz. 730, 

poz. 1716, poz. 1815), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie 

ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych 

miasta Międzyzdroje, zwanej dalej „Uchwałą”, zmienionej uchwałą nr X/110/19 Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 9 o treści: 

 

"9) ul. Orla.” 

3) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Za nieuiszczenie opłat wymienionych w ust. 1 – 3 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 

225,00 zł, na podstawie wystawionego zawiadomienia – wezwania, z zastrzeżeniem ust. 7.”; 

4) w § 2 dodaje się ust. 7 o treści: 

„7. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia – wezwania do 

dwóch dni roboczych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia – opłatę pobiera się 

w zmniejszonej wysokości 70,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na rachunek 

bankowy wskazany w zawiadomieniu – wezwaniu).”. 

§ 2. Załącznik nr 1 do Uchwały (granice obszaru SPP) otrzymuje wygląd: 
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§ 3. W Załączniku nr 2 do Uchwały (Regulamin Strefy Płatnego Parkowania) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) postanowienie § 2 ust. 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a) Karta parkingowa abonamentowa P I – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer 

rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania 

w obszarze Pierwszej PPP (P I). Przyznawana jest na pisemny wniosek osoby fizycznej rozliczającej 

podatek dochodowy będącej Mieszkańcem pierwszej PPP, która jest właścicielem lub dysponuje 

pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu lub innego tytułu prawnego. Karta parkingowa 

abonamentowa P I zachowuje ważność maksymalnie do 30 kwietnia roku następującego po roku 

złożenia wniosku z zastrzeżeniem pkt. 14. Ubiegający się o kartę parkingową abonamentową P I 

obowiązani są złożyć w BOSPP pisemny wniosek. Jedna osoba fizyczna uprawniona jest do nabycia 

jednej Karty parkingowej abonamentowej P I.”; 

2) postanowienie § 2 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Karta parkingowa abonamentowa P II – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer 

rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania 

w obszarze Drugiej PPP (P II). Przyznawana jest na pisemny wniosek osoby fizycznej rozliczającej 

podatek dochodowy, która jest właścicielem lub dysponuje pojazdem na podstawie umowy kredytu, 

leasingu lub innego tytułu prawnego. Karta parkingowa abonamentowa P II zachowuje ważność 

maksymalnie do 30 września danego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem pkt. 14. Ubiegający się 

o kartę parkingową abonamentową P II obowiązani są złożyć w BOSPP pisemny wniosek. Jedna osoba 

fizyczna uprawniona jest do nabycia jednej Karty parkingowej abonamentowej P II.”; 

3) postanowienie § 2 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Elektroniczna karta parkingowa – karta zawierająca numer rejestracyjny pojazdu, uprawniająca do 

wydrukowania jednego bezpłatnego biletu na trzy godziny postoju w całej SPP w każdym parkomacie 

w danym dniu. Przyznawana jest na pisemny wniosek osobie fizycznej rozliczającej podatek 

dochodowy, która jest właścicielem lub dysponuje pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu 

lub innego tytułu prawnego. Elektroniczna karta parkingowa zachowuje ważność maksymalnie do 

30 kwietnia roku następującego po roku złożenia wniosku z zastrzeżeniem pkt. 14. Jedna osoba 

fizyczna uprawniona jest do nabycia jednej Elektronicznej karty parkingowej.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Węglorz 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 400


		2020-01-17T12:38:24+0000
	Polska
	Małgorzata Nej-Kanarek; Dyrektor Wydz. Prawnego ZUW w Szczecinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




