
  

 

Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia .................... 2016 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. 1, 2, 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 uchwale Nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno 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) § 2 uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się 

 w wyznaczonych miejscach, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 

 18:00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”; 

2) § 2 ust.1 załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

 „1. Parkowanie w SPP podlega obowiązkowi wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w dni 

 robocze: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo 

 wolnych od pracy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 

wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 

1830, 1890, 2281.  



  

 

 

       

 

     Uzasadnienie  

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 26 

kwietnia 2016 r. syg. akt I OSK 3507/15, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza  

nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. nr 

XXVI/206/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za 

parkowanie pojazdów w części obejmującej wyrażenie „oraz w soboty od 9.00 do 13.00”. Sąd 

kasacyjny uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od 

pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k. p. a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 

czerwca 2011 r. (syg. akt I OPS 1/11) to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez 

niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. 

Stąd też, w ocenie NSA w rozpoznawanej sprawie, brak było podstaw do ustalenia opłat za 

parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.  

 W związku z powyższym postanowiono zmienić uchwałę Nr XXIII/166/12 Rady Miasta 

Wąbrzeźno 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). 

 

 

 

 

 

 

 


