
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/254/2016

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 10 października 2016 r.

1. Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie na obszarze strefy:

P1:

do 30 min  1,00 zł

za pierwszą godzinę  3,00 zł

za drugą godzinę  3,50 zł

za trzecią godzinę  4,00 zł

za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę  3,00 zł

P2-P6:

do 50 min  1,00 zł

za pierwszą godzinę  2,00 zł

za drugą godzinę  2,40 zł

za trzecią godzinę  2,80 zł

za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę  2,00 zł

P6:

abonament miesięczny  20,00 zł

Stawki zerowe w P1-P6:

- oznakowanych pojazdów służb miejskich i technicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych 

(pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, służb komunalnych).

- dla pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do 

kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone 

z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych 

uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowe za pierwszą godzinę, za kolejne 

godziny według w/w stawek opłat.

2. Ustala się wysokość opłat dodatkowych na obszarze stref

1) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub nie dokonania opłaty za parkowanie 

wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł,

2) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub nie dokonania opłaty za parkowanie 

i przybyciu w dniu otrzymania wezwania lub w następnym dniu roboczym i po uregulowaniu należności, 

wysokość opłaty dodatkowej wynosi 20 zł.

3. Ustala się sposób pobierania opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych na obszarze stref:

1) Sposób pobierania opłat za parkowanie na obszarze stref:

a) Opłata za parkowanie na obszarze strefy dokonywana jest za pomocą parkomatu lub u pracowników 

upoważnionych do pobierania opłaty parkingowej.

b) Opłatę w parkomacie wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania 

pojazdu w miejscu postojowym i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca 

postojowego.
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c) Potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkomatu należy umieścić niezwłocznie po 

zaparkowaniu pojazdu za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie 

bez jakichkolwiek wątpliwości co do jego treści i ważności.

d) Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoważne z nieuiszczeniem 

opłaty.

2) Sposób pobierania opłat dodatkowych

a) Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości określonej w ust. 2.

b) Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Po 

stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawiane jest zawiadomienie o opłacie 

dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod 

wycieraczką.

c) Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie 

dodatkowej. Opłatę dodatkowo wnosi się u kontrolera parkingu lub kasie bądź na rachunek Urzędu 

Miasta Nowy Targ.

d) Opłata nieuiszczona w terminie, o którym mowa w lit. c), podlega egzekucji w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

e) Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku 

wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania.

f) Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez 

uiszczenia opłaty można wnieść do Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 7 dni od dnia wystawienia 

zawiadomienia o opłacie dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Burmistrz Miasta Nowy Targ 

powiadamia pisemnie osobę kwestionującą nałożenie opłaty dodatkowej. W przypadku uznania 

reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

g) Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Stanowisko Burmistrza Miasta Nowy 

Targ jest ostateczne.
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