
Uchwała Nr VIII/103/2007 
Rady Miasta Nowego Sącza 
z dnia 24 kwietnia 2007 r. 

 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 
wraz z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz 
ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat. 

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

(tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13.1. ust.1 oraz art. 13b ust. 3 i 4 oraz 
13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 
838 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. 
 W uchwale nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia w sprawie 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
mieście Nowy Sącz oraz sposobu pobierania i stawek tych opłat wraz z późniejszymi zmianami 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.   §3 ust.2 pkt a/ otrzymuje brzmienie: 
„Opłaty jednorazowej wniesionej poprzez uiszczenie opłaty w urządzeniu do pobierania opłat 
parkingowych – parkometrze” 
2. §3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „Wzory druków opłaty parkingowej oraz kart abonamentowych ustala zarządca drogi” 
3. §3 dodaje się pkt. nr 4 o następującym brzmieniu:  
„Ustala się sposób pobierania opłat parkingowych za pomocą urządzeń do pobierania opłat 
parkingowych – parkometrów” 
4. §11 otrzymuje brzmienie: 

„1.Opłata za parkowanie pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie 
opłaty w urządzeniu do popierania opłat parkingowych – parkometrze. 

2. Druk opłaty parkingowej oraz kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą 
pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak, aby były w 
pełni czytelne dla kontrolujących. 

3. Za brak wniesienia opłat za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu postoju 
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6. 

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej lub przekroczenia czasu opłaconego 
postoju, osoba upoważniona przez zarządcę drogi umieszcza wezwanie do zapłaty opłaty 
dodatkowej za wycieraczką samochodu. 

5. Kierujący samochodem jest obowiązany, przed opuszczeniem parkingu, do uiszczenia 
opłaty parkingowej w wysokości należnej za cały nieopłacony czas parkowania. Fakt 
ewentualnego uiszczenia opłaty odnotowuje się na druku wezwania do zapłaty. 

 



6. W przypadku nieuiszczenia opłaty przed opuszczeniem parkingu, kierujący ma 
możliwość zapłacenia należnej opłaty dodatkowej w siedzibie zarządcy drogi w terminie 7 dni. 
Po bezskutecznym upływie tego terminu wezwanie do zapłaty wysyłane będzie pocztą, listem 
poleconym, za potwierdzeniem odbioru do właściciela pojazdu. 

7. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania z przepisami niniejszej uchwały prowadzą 
służby upoważnione przez zarządcę drogi.” 
 

§2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 
 

§3. 
W przypadku nie wyłonienia wykonawcy spełniającego wymagania Zamawiającego, system 
pobierania opłat pozostaje bez zmian. 

§4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż dnia 1 czerwca 2007 
roku, a nadto podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach 
publicznych na terenie Miasta Nowego Sącza 
 
 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
(-) Teresa Cabała 


