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ZARZADZENIE  NR 73/2017

BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie szczeg6Iowego funkcjonowania strefy platnego parkowania w Drawsku
Pomorskim.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 2 ustarvy   z dnia 8  marca  1990 r.  o  samorzqdzie

gmirmym  (Dz.  U.  z  2016  I.  pox.  446,  poz.  1579,  poz.  1948;  z  2017  I.  poz.  730)    oraz
uchwaly Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia
2017  I.  w  sprawie  ustalenia  strefy  platnego  parkowania,  ustalenia  \vysokofci  oplaty  za
post6j pojazd6w samochodolvych na drogach publicznych w strefle P2atnego parkowania,
okreSlenia  sposobu  pobierania  oplaty  za  post6j  pojazd6w  samochodovych  na  drogach
publicznych w strefle Platnego parkowania oraz okreSlenia lvySOkOSci oplaty dodatkowej
za  nieuiszczenie  opZat  za  post6j   pojazd6w  samochodo\vych  na  drogach  publicznycfi
w strefie platnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. pox. 905)
zarzapdza sis) co mast?puje:

§ 1. Przez uZyte w zarzadzeniu okreSlenia oraz skr6ty nalezy rozumie6:

1)   SPP - Strefa platnego parkowania na terenie miasta Drawsko Pomorskie;
2)   BSPP  -  Biuro  strefy  platnego  parkowania  w  Urzedzie  Miejskim  w  Drawsku

Pomorskim   (Referat   Podatk6w   i   Oplat   oraz   Windykacji   Urzedu   Miejskiego
w Drawsku Pomorskim);

3)   ZaREad    Uslug    Komunalnych   -   Zaklad    Uslug    Komunalnych    w    Drawsku
Pomorskim;

4)   StraZ Miejska - StraZ Miejska w Drawsku Pomorskim;
5)   kontroler SPP - osoba kontrolujaca oplaty za parkowanie pojazd6w w SPP;
6)   parkometr - urzadzenie inkasujape, lvydajape bilet parkingolvy za oplata vIlieSiOnq

przy udyciu monet;
7)   bilet  parkingolvy - \vydruk z parkometru, stanowiapy dow6d vIlieSienia OPIaty za

post6j w SPP;
8)   bilet  kontrolny  -  \vydruk  z  automatu  parkingowego  potwierdzajacy  jego  stan

techai czny;
9)   kaseta na monety - lvymienny pojemnik na monety posiadajapy system zamk6w;
1 0) raport - \vydruk a parkometru potwierdzajapy iloS6 monet w kasecie na monety;
1 1) wezwanie -  dokument lvystawiony przez kontrolera  SPP  w czasie  dokonywania

przez niego kontroli, stwierdzajapy nie \uniesienie oplaty za parkowanie;
1 2) CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazd6w i Kierowc6w;
13) postepowanie egzekucyjne - postepowanie prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 17

czerwca  1966  I.  o postepowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U.  z 2017r.,
poz.  128 z p6Zn. zm.).

§2.  1. ZaREad Uslug Komunalnych w ramach swojej dzialalnoSci sprawowa6 bedzie nadz6r
nadSPP.

2.   W   ramach   nadzoru   mad   SPP   Zaklad   Uslug   Komunalnych   zobowiazuje   si?
w szczeg61noSci do..



1) utrz)mania prawidiowego  oznakowania miejsc  parkingolvycfi  w  strefie  platnego
parkowania  (zgodnie  z  zatwierdzongm  przez  wlaScilvy  organ  stala  organizacja
ruchu);

2) obslugi parkometr6w polegajapej na lvymianie papieru do dnd£owania bilet6w oraz
material6w eksploatacyj nych;

3) zatrudnienia     kontrolera     SPP,     do     obowiazk6w     kt6rego     naleZe6     bedzie
w szczeg6lnoSci..

a)    kontrolowanie  \unoszenia oplat za post6j pojazd6w w SPP,
b)    lvypisywanie w terenie  wezwafi do  uiszczenia oplaty dodatkowej  za post6j

w SPP bez \uniesienia oplaty3
c)    umieszczanie oryginalu wezwania za lvycieraczka pojazdu samochodowego

oraz   sporzadzanie    dokumentacji    fotograflCZnej    (na   ZdjeCiu   muSi   I)y6
widoczna    rejestracja    pojazdu    i    wezwanie    umieszczone    za   przednia
wycieraczky poj azdu) ,

d)    przekazywanie  do  BSPP  kopii wezwah do  zaplaty oplaty dodatkowej  wraz
z dokumentacj a fotograflCZna)

e)    zglaszanie  StraZy  Miejskiej  i  innym  slutbom  wszelkich  nieprawidiowoSci
zwiazanycfi   z   postojem   pojazd6w   oraz   zajmowaniem   pasa   drogowego
WSPP,

I)    kontrolowanie popralunoSci  dzialania parkometr6w,  poprzez  lvydrukowanie
biletu testowego,

g)    informowanie     Stra2y     Miejskiej     o     napelnieniu     kasct     na     monety
w parkometrach;

4)   lvyposaZenie kontrolera SPP w narzedzia i materialy niezbedne do lvykonywania
powierzonych mu obowiqzk6w.

§ 3. 1. StraZ Miejska w ramach swoich zadafi zobowiazuje si? do obshagi parkometr6w w
zakresie opr6Zniania parkometr6w z monet.

2. Opr6iniania parkometr6w z monet odbywa sis poprzez lvymiane kasety na monety)
w nastepujacy spos6b:

1)   Straz Miejska pobiera w kasie Urz?du Miejskiego w Drawsku Pomorskim pustq
kasete na monety;

2)   po  otwarciu  kluczem  czeSci  kasowej  parkemetru  (klucz  posiada6  bedzie  Straz
Miejska)  w)-ienia  pelnq  kasete  na  pustq  (z  chwila  w)-iany  automatycznie
lvydrukowany zostanie raport o iloSci monet w kasecie);

3)   pelnq  kasetg  vlaZ  Z  raPOrtem  StraZ  Miejska  przekazuje  do  pracovIlika  kaSy
Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

§ 4. Referat Planowania Budietu i Finans6w Urzgdr Miejskiego w Drawsku Pomorskim
zobowiazuje sis do:

1 ) lvydawania pustych kaset na monety dla Strazy Miej skiej ;
2) przyjmowania peinych kaset na monety od StraZy Miej skiej ;
3) przyj mowania \xplat oplat dodatko\vych;
4) prowadzenia   ewidencji   ksiegowej    wplyw6w   z   parkometr6w   oraz   oplat

do datkovycho



? 5. Referat Podatk6w i Oplat oraz Windykacji Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
w zakresie  windykacji  zobowiazuje  sis  do  windykacji  naleznoSci  natoZonych w  formie
oplat dodatko\vych za post6j w strefle PIatnego parkowania bez vIlieSienia OPlaty, w tym
do:

1)   przyjmowania   od   kontrolera   SPP   kopii   wezwah   wraz   z   dokumentacjq
fotograflCZnq OraZ PrOWadZenie iCh rej eStru;

2)   anulowania  wezwah  lvystawionych  przez  kontrolera  w  przypadku  okazania
przez kierowce poj azdu samochodowego waZnego w chwili dokonania kontroli
biletu parkingowego ;

3)   ustalania  za  pomocq  Portalu  Informatycznego  CEPiK  wlaScicieli  pojazd6w,
kt6rym \vystawiono wezwanie;

4)   nanoszenia   przypis6w   na   kartoteki   dla   os6b,   kt6rym   \vystawione   zostalo
I

ENeZ"anlei
5)   lvysylania upomniefi a zaplate oplaty dodatkowej wraz z kopia wezwahia oraz

dokumentacj a- fotografrozna;
6)   w przypadku  nieoplacenia wezwania,  wszcz?cia postepowania  egzekucyjnego

naleznoSci  naloZonych  w  formie  oplaty  dodatkowej   za  post6j   w  SPP   bez
uniesienia oplaty.

§  6.   Wykonanie  zarzqdzenia  powierza  sis  odpowiednio  Dyrektorowi  Zakladu  Uslug
Komunalnych,   Komendantowi   Stra2y  Miejskiej)   Kierownikowi   Referatu   Planowania
BudZetu  i  Finans6w      Urzgdu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim  oraz  Kiero\rmikowi
Referatu Podatk6w i Oplat oraz Windykacji Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim.

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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