
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 roku 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za 

parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich 

pobierania
1) 

       

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późniejszymi zmianami
2)

) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13b i art. 13f ustawy 

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami
3)

), Rada 

Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r., 

przedstawiający graficzny obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu otrzymuje 

brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. 

określający Wysokość stawek opłat za czas parkowania samochodów w Strefie Płatnego Parkowania 

Niestrzeżonego w Swarzędzu otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. W Załączniku nr 3 do Uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. 

stanowiącym Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2. skreśla się pkt 13, a pkt 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

"12) karta pojazdu elektrycznego - dokument potwierdzający dysponowanie elektrycznym napędem 

pojazdu," 

2) w § 3.: 

a) ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

"1. Za parkowanie w SPPN pobiera się opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do 

Uchwały." 

b) ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

                                                      
1) 

Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2012 r., poz. 3301 zmieniony uchwałą nr XLV/411/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 

27 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2013r., poz. 5171). 
2) 

Zmiany treści ustawy w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2019r., poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
3) 

Zmiany treści ustawy w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2018r., poz. 12, 317 i 1693  oraz z 2019 r., poz. 698, 

730, 1495, 1716 i 1815. 
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"3. Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni, na podstawie decyzji 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędza, którą podaje się do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem." 

3) w § 5. ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

"2. Identyfikatory mieszkańca oraz karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BOSPP." 

4) w § 7. pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:: 

"6) pojazdów z identyfikatorami na kopertach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu." 

5) Zmienia się w całości treść § 9., i nadaje jej nowe, następujące brzmienie: 

„§ 9. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 30 minut, a kwota opłaty zaokrąglona 

jest do pełnych dziesiątek groszy. 

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet 

o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania w automacie parkingowym, 

z zastrzeżeniem ust.1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet. 

3. Parkomat nie wydaje reszty, a nadwyżka ponad planowany czas parkowania przeliczana jest na 

dodatkowe minuty postoju. 

4. Wykupienie biletu parkingowego może nastąpić również przy użyciu telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia dysponującego odpowiednią aplikacją. 

5. Opłata jednorazowa dokonana zgodnie z ust. 4, obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących 

stawek za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty.”; 

6) w § 10. skreśla się pkt 5, a dotychczasowy punkt 6 otrzymuje nr 4, 

7) w § 13.: 

a) ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty dla podmiotów gospodarczych 

wykonujących na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców wydaje się na okres od 1 do 

25 dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

„5. Abonament  jest ważny tylko w rejonie, dla którego został  wydany.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści: 

„6. Posiadacz ważnego abonamentu, który utracił tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP    

zobowiązany jego do jego zwrotu. W przypadku zwrotu abonamentu jego posiadacz otrzyma zwrot 

opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nierozpoczętych miesiącach)”. 

8) po § 13. dodaje się § 13a. i nadaje mu następujące brzmienie: 

„§ 13a. Uzyskanie karty pojazdu elektrycznego potwierdzającej dysponowanie elektrycznym napędem 

pojazdu wymaga złożenia w BOSPP prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z następującymi 

załącznikami: 

1) kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego zasilanego energią elektryczną, 

2) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca 

nie jest jego właścicielem, 

3) kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie stałe lub 

czasowe na terenie Swarzędza.”; 
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9) w § 15.: 

a) ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Bilety parkingowe wykupione w automacie parkingowym, identyfikatory mieszkańca, karty 

abonamentowe, karty parkingowe oraz karty pojazdu elektrycznego należy umieścić za przednią szybą 

wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do ich 

treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: 

„4. Uiszczenie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej 

i reklamowej, a także innej działalności, do prowadzenia której niezbędne jest posiadanie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego.”. 

10) § 16. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 16. Wykupienie identyfikatora mieszkańca, karty abonamentowej lub karty pojazdu elektrycznego 

i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 15, upoważnia do parkowania 

bez wniesienia opłaty jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

w wyznaczonych miejscach w obszarze SPP.”; 

11) w § 17. po ust. 3 dodaje się ust. 4 i nadaje mu następujące brzmienie: 

„4. Mandat karny za postój niezgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym, pobierany przez 

funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za czas 

parkowania oraz obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.”; 

12) w § 18. ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Ustala się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w pkt 4 Załącznika nr 2 do uchwały.”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż 01 kwietnia 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Barbara Czachura 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/231/2020 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. 

Graficzny obszar strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Swarzędzu 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/231/2020 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/222/2012Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. 

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

Niestrzeżonego w Swarzędzu 

1. Opłaty jednorazowe  

1.1 opłata minimalna - za 30 min. 1,00 zł 

1.2 opłata za pierwszą godzinę 3,00 zł 

1.3 opłata za drugą godzinę 3,60 zł 

1.4 opłata za trzecią godzinę 4,00 zł 

1.5 opłata za czwartą i każdą następną godzinę 3,00 zł 

2. Opłaty zryczałtowane  

2.1 Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPP - na okres 1 miesiąca 20,00 zł 

2.2 Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPP - na okres 3 miesięcy 54,00 zł 

2.3 Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPP - na okres 1 roku 200,00 zł 

2.4 Identyfikator na drugi i kolejne pojazdy mieszkańca 3-krotność opłaty na 

pierwszy pojazd 

2.5 Abonament na pierwszy pojazd firmy - na okres 1 dnia 15,00 zł 

2.6 Abonament na pierwszy pojazd firmy - na okres 1 miesiąca 300,00 zł 

2.7 Abonament na pierwszy pojazd firmy - na okres 1 roku 3 000,00 zł 

2.8 Abonament na drugi i kolejne pojazdy firmy 3-krotność opłaty na 

pierwszy pojazd 

3. Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsca postojowe - koperty  

 Identyfikator na okres 3 miesięcy za zastrzeżenie stanowiska postojowego - 

koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni w tygodniu (od 

poniedziałku do piątku) w godzinach 6:00 - 18:00 

1 800,00 zł 

4. Opłaty dodatkowe  

4.1 Za przekroczenie opłaconego czasu parkowania:  

4.1.1 W przypadku uiszczenia opłaty w BOSPP lub przelewem na konto wskazane 

na wezwaniu-raporcie danego dnia  

35,00 zł 

4.1.2 W przypadku uiszczenia opłaty w BOSPP lub przelewem na konto wskazane 

na wezwaniu-raporcie w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia 

wezwania  

45,00 zł 

4.1.3 W przypadku uiszczenia opłaty w terminie późniejszym 100,00 zł 

4.2 Za niedokonanie opłaty za parkowanie:  

4.2.1 W przypadku uiszczenia opłaty w BOSPP lub przelewem na konto wskazane 

na wezwania-raporcie w terminie do końca 6 kolejnego dnia po dniu 

wystawienia wezwania 

60,00 zł 

4.2.2 W przypadku uiszczenia opłaty w terminie późniejszym 100,00 zł 
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