
UCHWAŁA Nr 405/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2017 r. 
 

 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej Chełmży   

 

 

Na podstawie art. 4, ust.1, pkt.6 i art. 32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) i art. 10 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.1) oraz w oparciu o § 7 

ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Miejskiej Chełmży zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania 

opłat. 

 

§ 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Chełmży stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1273 oraz z 2017 r. poz. 60, 

poz. 777 i poz. 1926.  



Projekt

z dnia  10 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia .................... 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia 
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych

w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.13b ust. 3 i 4 oraz art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz.191 i 1089) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) W § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) opłata abonamentowa za parkowanie na zastrzeżonym, wydzielonym stanowisku postojowym 
(kopercie) całodobowo – za miesiąc kalendarzowy – 200,00 zł”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr ………… Rady Miejskiej Chełmży z dnia ……………… 2017 r. zmieniającej
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami.

Rada Miejska Chełmży uchwałą Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia
12 października 2017 r. ustaliła strefę płatnego parkowania oraz określiła stawki opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w przedmiotowej strefie. Potrzeba zmiany podjętej wcześniej uchwały
związana jest m.in. z faktem, iż we wcześniejszej uchwale nie uwzględniono opłaty abonamentowej za
parkowanie na zastrzeżonym, wydzielonym stanowisku postojowym (kopercie) całodobowo (za miesiąc
kalendarzowy), w wysokości 200,00 zł. Podjęta w październiku 2017 r. uchwała winna obowiązywać od
dnia 1 kwietnia 2018 r., co związane jest z koniecznością przeprowadzeniem postępowania przetargowego
dotyczącego strefy płatnego parkowania.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Chełmży należy
uznać za uzasadnione.
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