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UCHWAŁA NR 331/XVIII/2020
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 9 kwietnia 2020 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 ze zm.), 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, 8905 i 14231) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17, który otrzymuje brzmienie: „ 17) „Płocka Karta Mieszkańca” – program
ustanowiony Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 159/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019r. ”;
2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§7. 1. Opłaty jednorazowe w SPP uiszcza się zgodnie z §14 Działu IV,
a ich wysokość wynosi:
pkt

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Czas parkowania

Wysokość stawki (w zł) Wysokość stawki dla
dla użytkowników SPP uczestników Programu
„Płockiej
Karty
Mieszkańca”
Pierwsze 30 minut *
nie dotyczy
bezpłatnie
Za pierwszą godzinę
2,00
2,00
Za drugą godzinę
2,40
2,40
Za trzecią godzinę
2,80
2,80
Za czwartą i każdą następną godzinę
2,00
2,00
Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po
12,00
12,00
uiszczeniu całej opłaty jednorazowo

*zgodnie z §10 ust. 1 tylko dla uczestników Programu „Płocka Karta Mieszkańca”.”
3) § 10 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Pojazdu samochodowego na okres do 30 minut w danym dniu
jednorazowo tylko dla uczestników Programu „Płocka Karta Mieszkańca” zgodnie z regulaminem
Programu”;
4) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Bezpłatny czas parkowania, o którym mowa w Dziale III §7
ust. 1 pkt 1 i §10 ust. 1 pkt 1 zawiera się w pierwszej godzinie parkowania w SPP tylko dla uczestników
Programu „Płocka Karta Mieszkańca”.”;
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5) § 19 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego
wynikać będzie fakt zameldowania na terenie SPP lub oświadczenia osoby ubiegającej się o abonament
mieszkańca o zameldowaniu w strefie z zachowaniem warunku § 18.”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., za wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

