UCHWAŁA NR XI/136/2019
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie
pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
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
1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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, zmienionej uchwałami Rady Miasta
Zakopane Nr XXXVII/488/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr XIII/206/2015 z dnia 24 września 2015r., Nr
XVI/255/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., Nr XXXII/498/2017 z dnia 30 marca 2017r. i Nr IX/122/2019
z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Za nie uiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie
płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł.
2. Po stwierdzeniu nie uiszczenia należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie
o opłacie dodatkowej.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia
o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie przelewu bądź wpłaty, w sposób wskazany
w zawiadomieniu.
4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych po dniu
wystawienia zawiadomienia, ulega ona pomniejszeniu o 100,00 zł.
5. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w ust. 3, podlega egzekucji w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie
egzekucyjne prowadzone będzie przez Burmistrza Miasta Zakopane.
6. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego
obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w terminie do
7 dni od wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej, oryginału właściwego wydruku
z urządzenia służącego do poboru opłat lub innego dowodu wykazanego w § 5 ust. 8.
7. Reklamację składa się bezpośrednio do Burmistrza Miasta Zakopane.
8. Złożona reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku, gdy w chwili kontroli opłata za
postój była uiszczona albo na pojazd, na który została wystawiona opłata dodatkowa wykupiony był
ważny abonament lub pojazd był zwolniony z opłaty na mocy niniejszej Uchwały.
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9. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania bez
uiszczenia opłaty, można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia
o opłacie dodatkowej. Po upływie tego terminu reklamacja nie jest rozpatrywana. O wyniku rozpatrzenia
reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku
uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych. Termin
rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
10. Nie uwzględnienie reklamacji lub wniesienie jej po terminie skutkuje obowiązkiem uiszczenia
opłaty dodatkowej.
2) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3) w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały uchyla się punkty od 16 do 20.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Jan Gluc

Strona 2 z 2

Id: 76A50AFC-DFB9-4C6F-B33C-512D8074E3F0. Podpisany

Załącznik do uchwały Nr XI/136/2019
Rady Miasta Zakopane
z dnia 5 września 2019 r.
Załącznik Nr 1
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