
UCHWAŁA NR 249/XIV/2019
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz 
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich 

pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f i art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1742, 6972 i 8905) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7) Niezwłoczne pobranie biletu parkingowego - czynność faktyczna – 
polegająca na pobraniu biletu parkingowego, bezpośrednio po zaparkowaniu pojazdu w strefie należy udać 
się do parkomatu lub zaewidencjonować parkowanie w systemie płatności mobilnych,”;

2) w § 8 po pkt 4 w tabeli dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5) Abonament ogólny (P) Miesiąc kalendarzowy 250zł

3) w § 14 uchyla się ust.5;

4) § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności 
w przypadku utraty pojazdu samochodowego (tj. sprzedaży, kradzieży, likwidacji), nie podlega zwrotowi.”;

5) w § 16 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a.W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, 
na który został wydany abonament, wskutek jego uszkodzenia lub wypadku, wydaje się abonament 
zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż wydany dotychczasowy abonament, jeżeli 
wnioskodawca złoży w biurze SPP wniosek o wydanie abonamentu zastępczego i spełni warunki:

a) złoży oświadczenie o utracie możliwości korzystania z pojazdu wskutek uszkodzenia lub wypadku,

b) przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym lub inny dokument potwierdzający 
wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo 
likwidacji szkody, przy czym dotychczasowy abonament ulega zawieszeniu tylko na czas 
obowiązywania abonamentu zastępczego. ”;

6) w § 16 po ust. 5 dodaje się ust. 5b w brzmieniu: „5b. W przypadku zmiany pojazdu lub zmiany numeru 
rejestracyjnego w ramach obowiązującego abonamentu klient otrzyma nieodpłatnie nowy abonament na 
nowy pojazd, na okres nie dłuższy niż opłacony abonament, spełniając łącznie następujące warunki:

a) w biurze strefy zgłosi fakt zmiany pojazdu,  na który został wydany abonament,

b) zwróci wydany opłacony dotychczasowy abonament,

c) przedstawi dowód (umowę) potwierdzający fakt zmiany pojazdu.”;

7) w § 17 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „ 5) Abonament ogólny (P)”;

8) § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§18. 1.Uprawnienie do wykupienia abonamentu M1 i M2, po wniesieniu 
opłaty zryczałtowanej posiada osoba zameldowana na terenie SPP z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, na pobyt 
stały lub czasowy powyżej 3 m-cy, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. lub  samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 2,5 tony z zastrzeżeniem, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi 
powyżej 2,5 tony, wydany abonament obejmuje wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni i w 
zatokach postojowych. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby będące użytkownikiem 
pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub 
firmą leasingową (wynajem długoterminowy).”;
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9) § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako 
właściciele lub współwłaściciele. Alternatywnie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej 
z bankiem lub firmą leasingową (wynajem długoterminowy)”;

10) w § 20 ust. 1 skreśla się wyrazy: „elektrycznym lub”;

11) § 20 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako 
właściciele lub współwłaściciele oraz adnotację iż pojazd posiada napęd hybrydowy. Alternatywnie umowy 
leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową (wynajem 
długoterminowy),;

12) Po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu: „ § 23a. 1. Uprawnienie do wykupienia abonamentu ogólnego (P), 
po wniesieniu opłaty zryczałtowanej posiada osoba korzystająca z pojazdu samochodowego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą wykupić i otrzymać kartę abonamentową, po przedstawieniu 
w Biurze SPP dowodu rejestracyjnego pojazdu.

3. Wykupienie abonamentu P na kolejny okres możliwe jest w Biurze SPP lub poprzez wpłatę na rachunek 
bankowy do czasu ważności karty abonamentowej.

4. Abonament ogólny (P) uprawnia do parkowania we wszystkich sektorach SPP.”;

13) w § 30 uchyla się ust. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski

Id: 217D040A-9D7A-46E8-BD2A-4A0145BA4684. Uchwalony Strona 2




