UCHWAŁA NR LIII/406/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Darłowa,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu
pobierania opłat.
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 13b ust. 3, 4, 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.
t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222; zm. z 2018 r.: poz.12, poz. 138, poz.159 i poz. 317) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm. z 2017 r.: poz. 2232; zm. z
2018 r.: poz. 130) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sławieńskiego, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr Nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Darłowa, wysokości stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat, (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2107, zm. z 2017 r., poz. 2022 i poz. 2802), zwaną dalej „Uchwałą"
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się na terenie Darłowa Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pojazdów
samochodowych na drogach publicznych, w okresie od 02 czerwca do 02 września każdego roku (zwaną
dalej SPPN), określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W SPPN obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.”;
2) Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4) w § 1 Załącznika nr 3 do uchwały dodaje się pkt 12-13, które otrzymują brzmienie:
„12) płatność mobilna - wniesienie opłaty za postój pojazdu w SPPN za pośrednictwem aplikacji w telefonie
komórkowy,”;
„13) naklejka informacyjna o płatności mobilnej - naklejka na szybę przednią pojazdu samochodowego,
otrzymana bezpłatnie w BSPPN, umożliwiająca weryfikację wniesionej opłaty za pośrednictwem aplikacji w
telefonie komórkowym przez kontrolera SPPN.”;
5) § 4 Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez:
1) samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe) - monetami - opłaty naliczane są
w sposób liniowy po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 3,00 zł za pierwszą godzinę
parkowania,
2) opłaty abonamentowe - wnoszone za tydzień,
3) wniesienie opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (płatność mobilna).”;
6) § 6 Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPPN jest opłacenie czasu
postoju. Czas postoju opłaca się:
1) przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet w automacie parkingowym,
2) przez wykupienie abonamentu typu "T",
3) przez wniesienie opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (płatność mobilna).”;
7) § 7 Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:
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„§ 7. 1. Bilety parkingowe, abonamenty i naklejki informacyjne o płatności mobilnej powinny być
umieszczane za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich
ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów. W przypadku
wniesienia opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym potwierdzenie dokonania opłaty
zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze pozwalającym na elektroniczną
weryfikację wniesionej opłaty.
2. Kierowca parkujący pojazd w SPPN ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu
parkingowego, abonamentu i naklejki informacyjnej o płatności mobilnej w pojeździe w miejscu widocznym
dla upoważnionego kontrolera.”;
8) § 15 ust. 2 Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 2. . Zawiadomienie o nieuiszczeniu opłaty za postój w SPPN zostaje wystawione przez kontrolera w
chwili stwierdzenia braku wykupienia przez parkującego biletu w automacie parkingowym, abonamentu w
biurze operatora SPPN lub wniesionej opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.”;
9) § 17 Załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Kontrolerzy SPPN nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych,
abonamentów oraz nie wnoszą opłat za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie
Krystyna Sokolińska

Id: DFC52C02-C998-468F-8914-7058898703EA. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/406/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Określenie granic Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Darłowie wraz z wykazem ulic
wchodzących w skład SPPN
1. Al. Jana Pawła II od ul. Północnej do ul. Słowiańskiej,
2. Słowiańska od Al. Jana Pawła II do ul. Józefa Conrada,
3. Jagiellońska od ul. Słowiańskiej do ul. Bałtyckiej,
4. Kapitańska (dz. nr.: 259/1, 258/13 i 339/2 obr. 2 m. Darłowo) od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do
skrzyżowania z ulicą Marynarską,
5. Jachtowa (dz. nr 245 i 246/2 obr. 2 m. Darłowo) od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do skrzyżowania z
ulicą Marynarską,
6. Józefa Muchy (dz. nr 95 obr. 2 m. Darłowo) od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do końca ulicy Józefa
Muchy,
7. Kotwiczna (dz. nr 96/39 i 103/5 obr. 2 m. Darłowo) od skrzyżowania z ulicą Wilków Morskich do ulicy
Kotwicznej 1C,
8. Plażowa (dz. nr 59 obr. 2 m. Darłowo) od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa do końca ulicy Plażowej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/406/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w SPPN
3,00 zł - za pierwszą godzinę
3,60 zł - za drugą godzinę
4,30 zł - za trzecią godzinę
3,00 zł - za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny
15,00 zł - opłata za całodniowy postój
70,00 zł - tygodniowy abonament typu "T"
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