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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta 
Drawsko Pomorskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych oraz zerowej stawki 
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania dla 

niektórych użytkowników drogi, określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty 

dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 pkt 1-3 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 
227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 
675, Nr 152, poz. 1018), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych w centrum miasta Drawsko 
Pomorskie zwaną dalej „strefą”, obejmującą: 

1)plac Konstytucji; 

2)ulica Piłsudskiego - na odcinku od ulicy Pocztowej do placu Konstytucji ; 

3)ulica Ratuszowa na odcinku od wjazdu na podwórko Ratuszowa (dz. nr 252/2 – obr. 11 miasta) do placu 
Konstytucji; 

4)ulica Jagiellońska – na odcinku od ulicy Piłsudskiego do parkingu; 

5)ulica 4 Marca – na odcinku od placu Konstytucji do ul. Kilińskiego; 

6)ulica Kujawska - na odcinku od ulicy Piłsudskiego do garaży . 

2. Mapa określająca granice strefy płatnego parkowania stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się następującą wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 900 do godz. 1700 . 

1)za pierwszą godzinę parkowania - 1,00 zł (rozpoczętą) 

2)za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł (rozpoczętą) 

3)za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł(rozpoczętą) 

4)za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 1,00 zł. 

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, dotyczą opłat za parkowanie jednego pojazdu samochodowego na jednym 
ogólnodostępnym miejscu parkingowym w strefie. 

§ 3. 1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłat 
abonamentowych: dwutygodniowych i miesięcznych. Uprawniają one do parkowania w strefie przez okres ich 
ważności. 

2. Opłaty abonamentowe uiszcza się u zarządzającego strefą płatnego parkowania poprzez wykupienie karty 
abonamentowej. 

3. Ustala się następującą wysokość opłat abonamentowych: 

1)tygodniowa - 35 zł, 

2)miesięczna - 150 zł. 

4. Opłaty abonamentowe uiszcza się przez wykupienie karty parkingowej u inkasenta wyznaczonego przez 
Burmistrza Drawska Pomorskiego. 
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5. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej zgodnie z § 5 pkt 2 uprawnia do nieograniczonego 
w czasie, zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, 
wyznaczonym znakami miejscu parkingowym w strefie. 

6. Wniesienie opłaty abonamentowej nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca parkowania i nie powoduje 
powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego. 

7. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej uiszczona opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. 

§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników drogi: 

1)pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno - kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego 
podczas usuwania skutków awarii; 

2)pojazdów służbowych Gminy Drawsko Pomorskie, jednostek organizacyjnych Gminy Drawsko Pomorskie, 
spółek z wyłącznym udziałem Gminy Drawsko Pomorskie, wyposażonych w identyfikatory wydawane przez 
Burmistrza Drawska Pomorskiego; 

3)osób niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej lub posiadających kartę parkingową osoby 
niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych. 

§ 5. Określa się następujący sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania: 

1)opłaty określone w § 3 uchwały uiszcza się z góry u inkasentów wyznaczonych przez Burmistrza Drawska 
Pomorskiego; 

2)wniesienie opłaty, jak również umieszczenie za szybą samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nastąpić 
niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu - dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić 
w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz. 

§ 6. 1. Określa się, że opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynosić będzie 50,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca dnia następującego po dniu, w którym wystawione 
zostało wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do 25,00 zł. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 


