DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 9 grudnia 2021 r.

Podpisany przez:
Artur Slowik

Poz. 7510

Data: 2021-12-09 15:13:13

UCHWAŁA NR XXXIII/462/2021
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 2 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie
pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłat
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13f, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 15 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), po
uzyskaniu opinii Starosty Tatrzańskiego Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1. Do uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XV/147/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta
Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. poz. 30),
zmienionej uchwałami Rady Miasta Zakopane: Nr XXXVII/488/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2013 r. poz. 2101), Nr XIII/206/2015 z dnia 24 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2015 r. poz. 5844), Nr XVI/255/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2015 r. poz. 8480), Nr XXXII/498/2017 z dnia 30 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.
poz. 2969), Nr IX/122/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 5003) i Nr
XI/136/2019 z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 6471) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust.1:
- uchyla się pkt 5;
- po pkt 25 dodaje się pkt 26 – 30 w brzmieniu:
„26) ul. Słoneczna
27) ul. Sabały
28) ul. Kościelna
29) ul. Bulwary Słowackiego
30) ul. Partyzantów”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 3;
2) w § 2:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Bezpośrednio po zaparkowaniu należy uiścić opłaty za parkowanie w strefie płatnego
parkowania. Uiszczenie dokonuje się przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, lub przez
opłacenie w systemie płatności za miejsca postojowe z wykorzystaniem urządzenia mobilnego”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się opłaty w wysokości:
Opłata obowiązująca w:

Opłata w zł/h
Podstrefa A

Podstrefa B

Pierwszej godzinie Opłata minimalna
wymagana* i wyższa jest przeliczana na
minuty postoju

3,00

3,00

1,00*

3,00*

Drugiej godzinie
Trzeciej godzinie
Czwartej i kolejnych godzinach

3,50
4,30
3,00

3,60
4,30
3,00

Opłata wnoszona jednorazowo** za siedem i
więcej godzin w danym dniu. Opłata w
wysokości wyższej niż 22,90 zł dla podstrefy B
jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych
dniach

-

22,90**

Rzeczywisty czas postoju naliczany jest w oparciu o kwotę pieniężną wniesioną do parkomatu lub
przez opłacenie w systemie płatności za miejsce postojowe z wykorzystaniem urządzenia mobilnego
z uwzględnieniem opłaty minimalnej. Wniesienie opłaty minimalnej uprawnia do postoju przez
30 minut”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się stawkę opłaty abonentowej za postój w strefie płatnego parkowania dla uprawnionego
mieszkańca w wysokości 250 zł miesięcznie”;
3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Poboru opłaty parkingowej dokonuje się przy użyciu parkomatów lub przez opłacenie w systemie
płatności za miejsca postojowe z wykorzystaniem urządzenia mobilnego”;
4) w załączniku nr 2 do uchwały, zatytułowanym „Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania,
sposób pobierania opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowej":
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie :
„11. Dowód uiszczenia opłaty, w postaci wydruku z parkomatu umieszcza się w widocznym miejscu
za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości co do ich ważności i umożliwiający
odczyt zawartych na nim danych przez kontrolerów strefy płatnego parkowania. Kartę abonamentową
umieszcza się po lewej stronie deski rozdzielczej /po stronie kierowcy/. Posiadacz motocykla jest
zobowiązany do przechowania dowodu uiszczenia opłaty i do okazania upoważnionej osobie”,
b) dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16. Abonamentowa karta postojowa nie upoważnia do parkowania na następujących parkingach:
- ul. Nowotarska
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- ul. Kasprusie
- ul. Droga do Białego
- ul. Droga na Bystre
- ul. Staszica
- ul. Tetmajera
- ul. Jagiellońska
- ul. Zamoyskiego
- ul. Sabały
- ul. Słoneczna.
17. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do uiszczenia opłaty dodatkowej.”;
5) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Gluc
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/462/2021
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2 grudnia 2021 r.

