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UCHWAŁA NR XI/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY
z dnia 22 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania
Na podstawie art. 13b ust. 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pózn.zm.1)) Rada Miejska uchwala , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/134/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania ( Dz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 161,
poz. 2154 z 2004r., Nr 106, poz. 1802, z 2005r. Nr 53, poz. 1052, z 2007r. Nr 114, poz. 1721 oraz z 2011r.
Nr 32, poz. 245 i Nr 150, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ustala się podział Strefy Płatnego Parkowania na dwie strefy:
1) strefa A - obejmująca następujące drogi publiczne na terenie miasta Brodnicy: ul. Duży Rynek
wraz z zatoką parkingową przy kościele Szkolnym, ul. Hallera, ul. Jatki, ul. Mały Rynek,
ul.Kamionka (od ul. Mały Rynek do ul. Przykop), Stary Plac Szkolny, ul. Strzelecka, ul. Pocztowa,
ul. Bazarowa, Plac Erazma Glicznera wraz z ul. Wodną,
2) strefa B - obejmująca następujące drogi publiczne na terenie miasta Brodnicy: ul. Mickiewicza, ul.
Kamionka (od ul. Mickiewicza do ul. Przykop), ul. Przykop, ul. św.Jakuba, ul. Kościelna (od ul.
św. Jakuba do ul. Sienkiewicza), ul. Paderewskiego, ul. Piwna, ul. Mostowa, ul. Nad Drwęcą, ul.
Ogrodowa, ul. 700- lecia.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych:
1) w strefie A :
a) za 0,5 godziny postoju - 1,50 zł,
b) za 1 godzinę postoju - 2,50 zł,
c) za 2 godziny postoju - 5,50 zł,
d) za 3 godziny postoju - 9,00 zł,
e) za każdą następną godzinę postoju - 2,50 zł;
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2) w strefie B:
a) za 0,5 godziny postoju - 1,00 zł,
b) za 1 godzinę postoju - 1,50 zł,
c) za 2 godziny postoju - 3,10 zł,
d) za 3 godziny postoju - 4,80 zł,
e) za każdą następną godzinę postoju - 1,50 zł.
2. Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe:
1) w strefie A:
a) abonament pierwszy dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) - 130 zł,
b) abonament drugi i każdy kolejny dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny)260zł,
c) abonament na okres jednego miesiąca -160zł;
2) w strefie B:
a) abonament pierwszy dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny)- 60 zł,
b) abonament drugi i każdy kolejny dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) 150zł,
c) abonament na okres jednego miesiąca - 65zł.
3. Bilety parkingowe ze strefy A obowiązują na wszystkich miejscach postojowych w Strefie
Płatnego Parkowania. Bilety parkingowe zakupione w strefie B obowiązują tylko w tej strefie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
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