
 

 

UCHWAŁA NR XVI/212/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BIECZU 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 13b oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 

1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2007 roku, Nr 19, poz. 115  

ze zmianami); Rada Miejska w Bieczu uchwala co następuje:  

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1. SPP – rozumie się przez to strefę płatnego parkowania na drogach publicznych w Gminie Biecz.  

2. Autobusie – rozumie się przez to pojazd samochodowy wyposażony w więcej niż 9 miejsc, łącznie 

z miejscem dla kierowcy.  

§ 2. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych w Gminie Biecz, której obszar określa 

załącznik do uchwały.  

§ 3. Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7
00

do 17
00

.  

§ 4. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się w formie biletu.  

§ 5.  

1. Wprowadza się następujące opłaty jednorazowe za parkowanie w SPP pojazdów samochodowych 

z wyłączeniem autobusów:  

1) za pierwszą godzinę parkowania: 1,00 zł.  

2) za drugą godzinę parkowania: 1,20 zł.  

3) za trzecią godzinę parkowania: 1,40 zł.  

4) za czwartą i kolejne godziny parkowania: 1,00 zł.  

2. Wprowadza się następujące opłaty jednorazowe za parkowanie w SPP autobusów:  

1) za pierwszą godzinę parkowania: 3,00 zł.  

2) za drugą godzinę parkowania: 3,60 zł.  

3) za trzecią godzinę parkowania: 4,30 zł.  

4) za czwartą i kolejne godziny parkowania: 3,00 zł.  
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§ 6. Wprowadza się następujące nominały biletów jednorazowych: 1,00 zł; 1,20 zł; 1,40 zł; 3,00 zł; 3,60 zł; 

4,30 zł.  

§ 7.  

1. Opłatę za parkowanie uiszcza się przed rozpoczęciem parkowania bez uprzedniego wezwania poprzez 

wykupienie biletu oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe jego skasowanie przez zakreślenie znakami „X” 

miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 minut) rozpoczęcia postoju.  

2. W ramach czasu oznaczonego na bilecie (lub zestawie biletów) można zmieniać miejsce parkowania w SPP.  

3. Bilety zakreślone nieczytelnie, niejednoznacznie lub nietrwale przekreślone będą traktowane jako nieważne.  

4. Parkowanie po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na bilecie jest równoznaczne z nieuiszczeniem 

opłaty.  

5. Bilety muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób widoczny.  

6. Do opłacania parkowania trwającego dłużej niż 3 godziny można stosować zestaw biletów jednorazowych, 

przy czym każdy bilet należy skasować przez zaznaczenie czasu wygaśnięcia biletu poprzedniego.  

7. Sprzedaż biletów, o których mowa w ust. 1 dokonywana będzie przez upoważnione podmioty.  

§ 8.  

1. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w SPP wynosi 50 zł.  

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Bieczu lub na rachunek bankowy 

w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej.  

3. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 2 podlega egzekucji w trybie określonym 

w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/378/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 listopada 2009 roku 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 Przewodniczący Rady  

Bogumił Kawa 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVI/212/2012 

Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 
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Bogumił Kawa 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVI/212/2012 

Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 
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