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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia .................... 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania  

    Na podstawie art.13 b ust. 3 i 4 i art.13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Regulaminie Stref Płatnego Parkowania, stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta 

Wąbrzeźno Nr XXIII/166/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na 

terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. 

Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 2053) wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w § 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

 „7) kierujących pojazdami będących osobami niepełnosprawnymi posiadających kartę parkingową  w 

rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym lub kierujących przewożących osoby niepełnosprawne 

posiadających taką kartę, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i 

oznakowanych znakami pionowymi D-18 a „parking – miejsce zastrzeżone” wraz z tabliczką T-29 oraz 

znakiem poziomym P-24, przez pierwsze 3 kolejne godziny dziennie na całym obszarze SPP liczone od 

chwili rozpoczęcia parkowania. Upływ pierwszych 3 kolejnych godzin parkowania, o których mowa w 

zdaniu poprzednim powoduje obowiązek dokonania opłaty według obowiązujących stawek.”; 

2) § 7 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Bilety parkingowe,  abonamenty oraz karty parkingowe  powinny być umieszczone za przednią 

szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności.”;  

3)  w § 7 dodaje się ust. 3 w  brzmieniu: 

„3. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie uprawnia jej posiadacza do bezpłatnego 

parkowania pojazdów w miejscach nie oznaczonych znakami  pionowymi D-18 a „parking – miejsce 

zastrzeżone” wraz z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-24. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2015 r. poz. 774 i  870.  



  

 

 

       

 

     Uzasadnienie  

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r.  

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1446) od dnia 1 lipca 2014 r. zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją  osób 

niepełnosprawnych. Ustawodawca z góry określił, że osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 

nie mają prawa do karty parkingowej, a w przypadku osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności warunkiem do dokonania oceny, czy dana osoba spełnia kryteria jest posiadanie 

przez nią przyczyny niepełnosprawności określonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R 

(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Przy orzekaniu o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wskazanie prawa do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu 

przyczyny niepełnosprawności,  ale wyłącznie od tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Podobnie w przypadku osób, które nie 

ukończyły 16 roku życia wskazanie prawa do karty parkingowej niezależne jest od symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, lecz od tego czy osoba ta ma znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego 

poruszania się. Na terenie powiatu wąbrzeskiego zostało wydanych 271 kart parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych i 2 karty dla placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku 

z  powyższym, mając na uwadze dobro mieszkańców  postanowiono wprowadzić zerową stawkę 

opłaty za parkowanie w SPP dla kierujących pojazdami będących osobami niepełnosprawnymi 

posiadających kartę parkingową  w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym lub kierujących 

przewożących osoby niepełnosprawne posiadających taką kartę, parkujących wyłącznie w miejscach 

specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych znakami pionowymi D-18 a „parking – miejsce 

zastrzeżone” wraz z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-24, przez pierwsze 3 kolejne godziny 

dziennie na całym obszarze SPP liczone od chwili rozpoczęcia parkowania. Upływ pierwszych 3 

kolejnych godzin parkowania, o których mowa w zdaniu poprzednim powoduje obowiązek dokonania 

opłaty według obowiązujących stawek. 


