
UCHWAŁA NR XXX/359/2017 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat 
i sposobu ich pobierania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.I, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. poz. 15 79, 1948), art.13 ust.I pkt 1, art. 13 b, art. 13 f ustawy z dnia .21 marca 
1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm. poz. 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191) 
Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie 
miasta Opoczna, w obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, obejmującą ulice: 

1) Pl. Kościuszki; 

2) Ulica M. Kopernika - od ul. Piotrkowskiej do E. Biernackiego wraz z tymi ulicami oraz przyległymi do nich 
parkingami położonymi w pasie drogi publicznej. 

2. Obszar strefy płatnego parkowania 
D-44 strefa parkowania 
D-45 - koniec strefy parkowania - przy wyjeździe ze strefy. 

3. Mapa obszaru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, o której mowa w§ 1: 

1) stawka podstawowa opłaty za pierwszą godzinę - 2 zł; 

2) stawka opłaty za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 2 zł; 

3) stawka opłaty za parkowanie nie przekraczające 30 minut - w wysokości Yz stawki podstawowej. 

§ 3. Ustala się stawkę zerową opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla: 

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej kierujących pojazdami samochodowymi oraz 
kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających aktualną 
kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, na miejscach wyznaczonych nie dłużej niż 1 godzinę. W przypadku 
zajętych miejsc wyznaczonych, na miejscach nie wyznaczonych nie dłużej niż 30 minut; 

2) kierujących oznakowanymi pojazdami, Straży Miejskiej w Opocznie, pogotowia energetycznego, wodno
kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego, pielęgniarek środowiskowych i lekarzy realizujących -zadania 
służbowe; 

3) kierujących pojazdami zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do 30 minut; 

4) kierujących motocyklami; 

5) przedsiębiorców posiadających licencję na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy 
Opoczno, w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej niż 1 O minut. 

§ 4. 1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane będą w godzinach od 8:00 do 16:00. 

2. Opłaty pobiera się od poniedziałku do piątku. 

3. Opłaty, o których mowa w§ 4 nie są pobierane w dni ustawowo wolne od pracy. 

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 2, pobierane są przez zakup biletu w parkomacie za wydaniem dowodu 
opłaty parkingowej zawierającego, co najmniej: 

1) datę wydania dowodu; 

2) liczbę godzin parkowania; 

3) wysokość należnej opłaty. 
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2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za parkowanie jest bilet parkingowy, wykupiony 
w parkomacie. 

§ 6. 1. Do wniesienia opłaty za przewidziany czas parkowania, obowiązany jest kierowca, w czasie do 5 minut 
po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania. 

2. Dowód uiszczenia opłaty winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób 
umożliwiający kontrolę. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania kontroli dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty, w sposób 
określony w ust. 2, właściciel pojazdu na wezwanie osoby uprawnionej jest zobowiązany do okazania tego dowodu 
lub dokumentu wskazującego uprawnienie do stosowania zerowej stawki opłaty. 

4. W ramach opłaconego czasu parkowania, oznaczonego na dowodzie uiszczenia opłaty, można zmieniać 
miejsce parkowania. 

5. Uiszczona opłata za parkowanie nie podlega zwrotowi. 

6. Wniesienie opłaty za parkowanie nie jest równoznaczne z rezerwacją dla danego pojazdu wyznaczonego 
miejsca. 

§ 7. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania upoważnieni są kontrolerzy 
wyznaczeni przez zarządcę drogi. 

2. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 pobiera się opłatę dodatkową. 

3. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł. 

4. Podstawą do pobrania opłaty dodatkowej jest każdorazowe stwierdzenie parkowania pojazdu bez uiszczenia 
opłaty, parkowania ponad opłacony czas lub brak możliwości stwierdzenia, czy opłata została wniesiona, wskutek 
niezastosowania się przez kierowcę do obowiązku, o którym mowa w § 6 ust.2. 

5. Po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie, wystawiane jest zawiadomienie do uiszczenia 
opłaty dodatkowej. 

6. Oryginał zawiadomienia do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust.5, umieszcza się za wycieraczką 
pojazdu, a kopia pozostaje do dyspozycji kontrolującego. 

§ 8. 1. Wzór druku zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej stanowi załącznik nr 2. 

2. Dopuszcza się zmianę formy zawiadomienia o obowiązku uiszczania opłaty dodatkowej w stosunku do 
wzoru określonego w załączniku nr 2 z zastrzeżeniem, że zawiadomienie to winno zawierać co najmniej dane 
i informacje zawarte we wzorze zawiadomienia. 

§ 9. Wprowadza się Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Opocznie stanowiący załącznik nr 3. 

§ 10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (imprezy masowe, zjazdy, prowadzone inwestycyjne 
i remontowe roboty drogowe) przewiduje się czasowe wyłączenie, w porozumieniu z Burmistrzem Opoczna, 
funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych na całym obszarze łub części określonej w § 1 strefy płatnego 
parkowania. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 12. Traci moc uchwała nr XXIIl/246/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich 
pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 września 2016 r. poz.3961). 
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/359/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 marca 2017 r. 

MAPA OBSZARU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

STREFY PŁATNEGO PARKO W ANIA W M. OPOCZNO: 

1) PL. T. KOŚCIUSZKI; 

2) UL. M. KOPERNIKA - OD UL. PIOTRKOWSKIEJ DO UL. E. BIERNACKIEGO. 
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nr rejestracyjny pojazdu: .................. „ 

data wystawienia: ........................... . 

godzina: ....................................... . 

ulica: .................................... . ..... . 

tel.: 44/73 6 31 29 

kontroler SPP: .............................. „ 

ZAWIADOMIENIE Nr ........ . 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/359/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 marca 2017 r. 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Urzędu Miejskiego w Opocznie 

Czynne: pon„ śr„ czw. 730 - 1530 

wtorek 730- 1630 

piątek 730- 1430 

o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej 

Podczas wykonywania czynności kontrolnych przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania stwierdzono brak wniesienia należnej opłaty parkingowej. W związku 
z tym wzywa się kierującego pojazdem do wniesienia opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. 
Staromiejska 6 czynnej: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8°0 - 9°0 i 10°0-1430, wtorek 8°0-9°0 i 10°0-15°0, piątek 8°0-9°0 i 10°0-1330, lub na rachunek bankowy Bank 
Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej 60 8973 0076 0003 0020 0377 6474 0001 z podaniem w tytule nr zawiadomienia i numeru rej. pojazdu w terminie do 14 dni od 
daty wystawienia niniejszego zawiadomienia. 

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania może wnieść odwołanie w terminie 3 dni od wystawienia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się 
do Burmistrza Opoczna, który prowadzi postępowanie wyjaśniające. 

W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej we wskazanym terminie, do właściciela pojazdu kierowane jest upomnienie 

z żądaniem uregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia, W przypadku nie uregulowania wymaganej opłaty dodatkowej, wobec właściciela 
pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne, na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: z 2016 r. Dz. U. 
poz. 599 z póź. zm.). 

Podstawa prawna nałożenia opłaty dodatkowej: Uchwała Nr XXX/359/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.03 .2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Opoczno , określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 

zn ie 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/359/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 marca 2017 r. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKO W ANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA 
TERENIE MIASTA OPOCZNA 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) SPP - Strefa Płatnego Parkowania; 

2) uchwała - obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania; 

3) strefa - obszar miasta Opoczna określony w załączniku nr 1 do uchwały, w którym wprowadzono 
obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oznakowany na 
wjazdach do strefy znakami D-44 "Strefa parkowania" i na wyjazdach znakami D-45 "Koniec strefy 
parkowania"; 

4) automat parkingowy - urządzenie techniczne, które po uiszczeniu opłaty za parkowanie wydaje bilet 
parkingowy na określony czas parkowania; 

5) karta parkingowa - dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (tekstjedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.); 

6) bilet parkingowy - dowód wniesienia opłaty parkingowej; 

7) zawiadomienie - pisemne kierowanie do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nie uiszczenia opłaty za 
parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w Strefie, przez kierującego pojazdem 
samochodowym; 

8) kontroler - pracownik Straży Miejskiej lub osoba posiadająca imienne upoważnienie, wydane przez 
Burmistrza Opoczna, do sprawdzania opłaty lub przekroczenia opłaconego czasu za parkowanie i wystawienia 
zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty. 

§ 2. 1. Opłacie podlega parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w dniach roboczych od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8°0 do 1600. 

2. Za parkowanie w SPP pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 uchwały. 

§ 3. 1. Opłat za parkowanie w SPP nie wnoszą podmioty zwolnione z mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1440, z późn. zm.) oraz korzystające z zerowej stawki 
opłat wprowadzonej uchwałą. 

2. Kierujący pojazdami korzystający z uprawnienia do zerowej stawki za parkowanie pojazdów 
samochodowych, o którym mowa w§ 3 pkt 1 uchwały, zobowiązani są do wyeksponowania za przednią szybą 
wewnątrz zaparkowanego pojazdu samochodowego karty parkingowej, w sposób umożliwiający jej odczytanie 
z zewnątrz. 

§ 4. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej 
z pojazdów zaparkowanych na miejscach objętych Strefą. 

Rozdział 2 
Realizacja opłaty w SPP 

Kontrola obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie 

§ 5. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP umocowane są wyłącznie 
osoby posiadające imienne upoważnienie Burmistrza Opoczna, oraz pracownicy Straży Miejskiej, wykonujący 
swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym oznaczeniem. 

2. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych. 
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§ 6. I. Dowód wniesienia opłaty parkingowej w postaci ważnego biletu parkingowego, użytkownik pojazdu 
okazuje na żądanie kontrolera. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. I uznaje się za spełniony, jeżeli dowód wniesienia opłaty zostanie 
wyeksponowany za przednią szybą wewnątrz zaparkowanego pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający 
odczytanie z zewnątrz. 

Rozdział 3 
Pobieranie opłaty dodatkowej 

§ 7. I. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania bez wniesienia opłaty parkingowej albo 
przekroczenia czasu wskazanego na bilecie parkingowym, wystawiane jest zawiadomienie do uiszczenia opłaty 
dodatkowej, w wysokości określonej w§ 7, ust. 3 uchwały. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. I, zawiera informacje o dacie, miejscu i czasie parkowania, numerze 
rejestracyjnym pojazdu, wysokości należnej opłaty dodatkowej oraz sposobie i terminie jej wniesienia. 

3. Zawiadomienie wręcza się osobie kierującej pojazdem lub umieszcza za wycieraczką przedniej szyby 
pojazdu. 

4. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia. 

5. Za datę uiszczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Opocznie lub dzień wpłaty gotówkowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

6. Nie wniesiona należna opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie określonym w ustawie 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Rozdział 4 
Postępowanie przy rozpatrywaniu reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za parkowanie w Strefie 

bez wniesienia opłaty 

§ 8. 1. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w Opocznie wnosi się 

pisemnie do Burmistrza Opoczna w terminie 3 dni od dnia wystawienia zawiadomienia do jej uiszczenia. 

2. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku 
wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania. 

3. Reklamacja od nałożonej opłaty dodatkowej nie zostanie uwzględniona w przypadku nie przedstawienia 
dowodu uiszczenia opłaty parkingowej. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Urząd Miejski powiadamia pisemnie osobę składająca reklamację w ciągu 
30 dni od daty jej wniesienia. 

5. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia. 

6. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków 
prawnych. 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 9. Awaria parkometru nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłaty w innym parkometrze. 
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