Uchwała Nr XXI/237/2003
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 grudnia 2003r.

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
(t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z
późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:

§ 1.
Na drogach publicznych Miasta Nowego Sącza wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych, w celu zwiększenia ich rotacji na obszarze charakteryzującym się znacznym
deficytem miejsc postojowych.
§ 2.
1. Obowiązek wniesienia opłaty dotyczy wskazanych jako „PŁATNE” miejsc parkingowych,
znajdujących się w obrębie stref płatnego parkowania.
2. Ustala się dwie strefy płatnego parkowania: strefa A oraz strefa B. Zakres stref ujęto w załączniku
do niniejszej uchwały.
3. Miejsca parkingowe, objęte obowiązkiem wnoszenia opłat, są niestrzeżone i oznakowane zgodnie
z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
§ 3.
1. Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1700.
2. Należności za parkowanie można wnosić za pomocą:
a. opłaty jednorazowej,
b. opłaty zryczałtowanej, poprzez zakup abonamentu, w MZD w Nowym Sączu
c. opłaty zryczałtowanej, poprzez uiszczenie opłaty za parkowanie na zastrzeżonych stanowiskach
postojowych (koperta),
3. Wzory kart parkingowych i abonamentowych ustala zarządca drogi.
§ 4.
1. Ustala się następujące typy abonamentów:
a) abonament typu “M” - dla osób zameldowanych na pobyt stały na terenie strefy „A” i “B”,
wydawany na numer rejestracyjny pojazdu osobom fizycznym będącym właścicielami tych że
pojazdów, zamieszkałych w lokalach znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach,
na których wydzielone są miejsca objęte opłatami, potwierdzający uprawnienie do parkowania
na jednym z miejsc wyznaczonych do parkowania, określonych przez zarządcę drogi;
b) abonament typu “A” - obowiązujący w strefie A i B oraz typu “B” – obowiązujący w strefie B,
wydawane podmiotowi uprawnionemu do dysponowania pojazdem na numer rejestracyjny
tegoż pojazdu;
c) abonament typu “Z” - dla podmiotów prowadzących w obrębie ul.Jana Sobieskiego, ul. Św.
Ducha, ul. Wałowej, ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, działalność gospodarczą, wydawany
podmiotowi uprawnionemu do dysponowania pojazdem na numer rejestracyjny pojazdu.
2.Abonament nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji dla danego pojazdu wyznaczonego
miejsca ogólnodostępnego.

§ 5.
1. Stawka opłat w strefie “A” wynosi 2,00 zł za godzinę, z tym, że za pierwsze pół godziny wynosi
1,00 zł
2. Stawka opłat w strefie “B” wynosi 1,00 zł za każda rozpoczętą godzinę.
§ 6.
Opłaty za poszczególne abonamenty wynoszą:

1)abonament typu “M”
jednorazowa opłata za wydanie abonamentu na okres 1 roku
2) abonament typu “A”
a. na jeden miesiąc
b. na pół roku
c. na rok
3)abonament typu “B”
a. na jeden miesiąc
b. na pół roku
c. na rok
4)abonament typu “Z”
a. na jeden miesiąc
b. na pół roku
c. na rok

10,00 zł
140,00 zł
670,00 zł
1100,00 zł
70,00 zł
330,00 zł
580,00 zł
300,00 zł
1 400,00 zł
2 500,00 zł

§ 7.
Opłata za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym (koperta), w strefie „A” i „B”
wynosi:
a. za jeden miesiąc
500,00 zł
b. za pół roku
2 400,00 zł
c. za rok
4 000,00 zł
§ 8.
Dla Straży Miejskiej, korzystającej z oznakowanych pojazdów służbowych, ustala się zerową stawkę
opłaty za parkowanie w strefie „A” i „B”.
§ 9.
1.Dla inwalidów posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym ustala się
zerową stawkę opłaty:
a)na miejscach oznaczonych znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29
„tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez
osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się” oraz znakami poziomymi P-20
„koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”;
b)na płatnych miejscach parkingowych w strefie „A” i „B”.
2. Uprawnieniem do korzystania z miejsc wymienionych w ust. 1 jest karta parkingowa osoby
niepełnosprawnej, określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej
wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126).
§ 10.
1. Użytkownicy pojazdów samochodowych mogą uzyskać zezwolenie na korzystanie
z
zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperta) pod warunkiem, że zastrzeżone stanowisko
postojowe służy wyłącznie do parkowania pojazdu samochodowego i należne opłaty uiszczane są
z góry.
2.Zezwolenia na korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego wydawane są na okres co
najmniej 1 miesiąca.

3. Ilość zastrzeżonych stanowisk postojowych, w tym miejsc dla inwalidów określonych w §9
niniejszej uchwały, może wynosić do 10% ogólnej liczby miejsc dostępnych na danym parkingu.
§ 11.
1. Opłaty za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie po zajęciu miejsca przeznaczonego na
parkowanie.
2. Kartę parkingową oraz 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 nieuiszczenie opłat, o których mowa w uchwale, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
a. za przekroczenie opłaconego czasu postoju do 30 min - 30 zł
b. za brak wniesienia opłaty za parkowanie, lub przekroczenie opłaconego czasu postoju o
więcej niż 30 minut – 50 zł
4. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej wezwanie do zapłaty wysyłane będzie pocztą
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do właściciela pojazdu.
5. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania z przepisami ustawy “prawo o ruchu drogowym”
prowadzą Straż Miejska oraz Policja w ramach swoich kompetencji
6. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania z niniejsza uchwałą prowadza służby upoważnione
przez zarządcę dróg.
§12.
W celu nabycia abonamentu wymagane jest przedłożenie:
a)dla abonamentu typu „M” - dowód osobisty i dowód rejestracyjny pojazdu z wpisami
poświadczającymi spełnienie warunków określonych w § 4 ust.1 pkt a, oraz ust. 2
b)dla abonamentu typu „A” i „B” – dowód rejestracyjny pojazdu,
c)dla abonamentu typu „Z” – dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokumenty poświadczające adres
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
§13.
Posiadacze dotychczasowych identyfikatorów i abonamentów uprawniających do parkowania
pojazdów zachowują swoje uprawnienia do chwili upływu terminu ich ważności.
§14.
Traci moc uchwała Nr IX/81/95 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 31 stycznia 1995 r
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych miasta Nowego Sącza
§15.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§16.
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 stycznia 2004 roku,
a nadto podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

Wykaz miejsc parkingowych na ulicach miasta Nowego Sącza w strefie A
1. Ul. Piotra skargi, lewostronny od Rynku do ul. Franciszkańskiej
2. Rynek, prawostronny przy pierzei północnej
3. Ul. Franciszkańska, prawostronny do ul. Piotra Skargi
4. Ul. Franciszkańska, lewostronny przy Bibliotece Publicznej
5. Ul. Romanowskiego, prawostronny do "Panoramy"
6. Ul. Pijarska, lewostronny od ul. Romanowskiego do ul. Piastowskiej
7. Ul. Pijarska, lewostronny od ul. Piastowskiej do ul. Hoffmanowej
8. Ul. Szwedzka, prawostronny na łuku do ul. Pijarskiej
9. Ul. Pijarska, prawostronny przy Zakładzie Karnym
I O.U1. Dunajewskiego, prawostronny przy Poczcie Głównej
II .Ul. Kościuszki, prawostronny przy DH " Merkury"
12.Ul. Kościuszki, lewostronny przy kościele Św. Kazimierza
13.Ul. Kościuszki, lewostronny do ul. Jagiellońskiej
14.Ul. Kościuszki, prawostronny przy PBK
15.Przedłużenie ul. Pijarskiej, prawostronny przy Komendzie Policji
16.Ul. Czarneckiego, prawostronny przy Sanepidzie

-13 miejsc
-15 miejsc
-25 miejsc
-14 miejsc
-12 miejsc
- 5 miejsc
- 8 miejsc
-13 miejsc
- 7 miejsc
-20 miejsc
-10 miejsc
- 10 miejsc
- 21 miejsc
- 4 miejsca
- 5 miejsc
- 4 miejsca

Wykaz miejsc parkingowych na ulicach miasta Nowego Sącza
w strefie A -ograniczonego parkowania
1. Ul. Ś w. Ducha, prawostronny od Bazyliki Ś w. Małgorzaty
2. Ul. Wyszyńskiego, lewostronny od Rynku
3. Ul. Ś w. Ducha, lewostronny od ul. Lwowskiej
4. Ul. Sobieskiego, lewostronny dla pojazdów dostawczych
5. Ul. Sobieskiego, lewostronny do ul. Wałowej
6. Ul. Sobieskiego, lewostronny od ul. Wałowej
Wykaz miejsc parkingowych na ulicach miasta Nowego
Sącza w strefie B
1. Ul. P.Skargi, lewostronny od ul.Boźniczej do skrzyż. pod zamkiem
2. Ul. P.Skargi, lewostronny od Pl. 3Maja do ul.Boźniczej
3. Ul. P.Skargi, lewostronny wzdłuż Pl. 3Maja
4. Ul. P.Skargi, lewostronny od Franciszkańskiej do Pl. 3Maja
5. Ul. B. Joselewicza, prawostronny do Pl. 3 Maja
6. Ul. B. Joselewicza, prawostronny wzdłuż Pl. 3 Maja
7. Ul. B. Joselewicza, prawostronny od Pl. 3 Maja do Starej Synagogi
8. Ul. Tymowskiego, prawostronny do ul. Kazimierza
9. Ul. Tymowskiego, lewostronny przy NZOZ
10.Ul. Pijarska, lewostronny od ul. Tymowskiego
11 .Ul. Pijarska, prawostronny przy Urzędzie Skarbowym
12.Ul. Kopernika, lewostronny od ul. Długosza
13.Ul. Konarskiego, lewostronny przy Plantach
14.Aleje Wolności przy DKK
15.Aleje Wolności, prawostronny przy BOŚ

- 17 miejsc
- 17 miejsc
- 8 miejsc
- 4 miejsca
- 8 miejsc
- 12 miejsc

- 9 miejsc
- 21 miejsc
- 10 miejsc
- 10 miejsc
- 4 miejsca
- 11 miejsc
- 7 miejsc
- 3 miejsca
- 5 miejsca
- 6 miejsc
- 15 miejsc
- 10 miejsc
- 43 miejsca
- 56 miejsca
- 28 miejsc

16.Aleje Wolności, prawostronny od Plant do PKO BP
17.P1. Sw. Kazimierza lewostronny
18.Ul. Narutowicza do ul. Jagiellońskiej
19.Ul. Narutowicza, lewostronny BPH PBK
20.Ul. Jagiellońska, lewostronny przy Urzędzie Miasta do ul. Staszica
21 .Ul. Staszica, lewostronny do Alei Wolności
22.Ul. Jagiellońska od ul. Staszica do ul. Morawskiego
23.Plac Zamkowy
24.U1. Lwowska, prawostronny od ul. J. Kochanowskiego do
ul. Naściszowskiej

- 47 miejsc
- 13 miejsc
-12 miejsc
- 15 miejsc
- 59 miejsc
-l l miejsc
- 20 miejsc
- 51 miejsc
-40 miejsc

