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ZARZĄDZENIE NR 461/VII/17 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie 

 

 

Na podstawie uchwały nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r.               

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 

opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu 

pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dziennik Urzędowy Województwa 

Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. poz. 730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie, stanowiący załącznik do 

zarządzenia. 

§ 2. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie zostanie opublikowany na stronach 

internetowych gminy Namysłów i administratora strefy płatnego parkowania oraz w biurze strefy 

płatnego parkowania. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 212/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2012 r.                   

w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ Julian Kruszyński 
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 461/VII/17 Burmistrza Namysłowa 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

 

 

REGULAMIN 

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

W NAMYSŁOWIE 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie jest mowa o: 

1) biurze SPP – należy przez to rozumieć biuro Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie, 

obsługujące korzystających z postoju w strefie płatnego parkowania, w tym                                 

w szczególności w zakresie sprzedaży abonamentu i udzielania informacji; 

2) kontrolerze SPP – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez administratora SPP do 

kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP; 

3) opłacie jednorazowej – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości określonej                       

w § 2 ust. 2 i 3 uchwały, uiszczenie której potwierdza wydruk z parkometru, zwany dalej 

„biletem parkingowym” lub opłatę uiszczoną w systemie płatności mobilnych; 

4) opłacie abonamentowej – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości określonej                   

w § 2 ust. 4 uchwały, uiszczenie której potwierdza wydany przez biuro SPP dokument                

w formie nalepki lub innej formy ustalonej przez biuro SPP, zawierający numer seryjny, termin 

ważności (dzień, miesiąc, rok) oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, zwany dalej 

„abonamentem”, upoważniający do  nieograniczonego czasu parkowania w granicach strefy B 

płatnego parkowania, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej; 

5) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę o obniżonej sprawności ruchowej, 

stwierdzonej orzeczeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                            

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.                      

z 2016 r. poz. 2046); 

6) parkometrze – należy przez to rozumieć urządzenie służące do wnoszenia opłat jednorazowych 

za parkowanie, zlokalizowane w SPP; 

7) parkowaniu – należy przez to rozumieć postój pojazdów samochodowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn. 

zm.); 

8) regulaminie SPP – należy przez to rozumieć regulamin Strefy Płatnego Parkowania                      

w Namysłowie; 

9) SPP – należy przez to rozumieć Strefę Płatnego Parkowania w Namysłowie; 

10) systemie płatności mobilnych – należy przez to rozumieć system umożliwiający wnoszenie 

opłat za parkowanie w SPP przy użyciu urządzeń mobilnych; 
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11) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę nr 170/VII/16 Rady Miejskiej                              

w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 

ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych                     

i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat                  

i określenia wysokości opłaty dodatkowej; 

12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych              

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.); 

13) zawiadomieniu-wezwaniu – należy przez to rozumieć dokument informujący o nałożeniu 

opłaty dodatkowej oraz obowiązku wniesienia tej opłaty z tytułu nieuiszczenia opłaty za 

parkowanie w SPP. 

 

Rozdział 2 

Obszar SPP 

 

§ 2 

1. SPP obejmuje wszystkie oznakowane miejsca postojowe na drogach publicznych                                  

w Namysłowie. 

2. SPP obejmuje miejsca parkowania niestrzeżone. 

 

§ 3 

1. Ustalona uchwałą SPP obejmuje ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, 

Harcerską, Komuny Paryjskiej, Krakowską, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, 

Piastowską, Plac Wolności, Pocztową, Rynek, Stanisława Dubois, Stanisława Staszica, 

Szkolną, Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego. 

2. SPP dzieli się na strefy A i B. 

3. Granice strefy A tworzy ulica Rynek. 

4. Granice strefy B tworzą ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, 

Harcerska, Komuny Paryjskiej, Krakowska, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, 

Piastowska, Plac Wolności, Pocztowa, Stanisława Dubois, Stanisława Staszica, Szkolna, 

Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego. 

5. Przebieg granic SPP w formie graficznej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu SPP. 

 

Rozdział 3 

Opłaty 

 

§ 4 

1. Zgodnie z uchwałą w SPP pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefach A i B,                

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00. 

2. Za postój pojazdów samochodowych w strefie A pobiera się opłaty ustalone uchwałą                       

w następujących wysokościach: 

1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem 

opłaty ze względu na czas postoju: 

 a) za pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju w wysokości 0,20 zł; 
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 b) za kolejne 45 minut postoju w wysokości 2,80 zł; 

2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju; 

3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju; 

4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju. 

3. Za postój pojazdów samochodowych w strefie B pobiera się opłaty ustalone uchwałą                          

w następujących wysokościach: 

1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 1,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem 

opłaty ze względu na czas postoju: 

 a) za pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju w wysokości 0,20 zł; 

 b) za kolejne 45 minut postoju w wysokości 0,80 zł; 

2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 1,20 zł za godzinę postoju; 

3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 1,40 zł za godzinę postoju; 

4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 1,00 zł za godzinę postoju. 

 

§ 5 

Zgodnie z uchwałą wprowadza się w strefie B opłatę abonamentową za postój pojazdów 

samochodowych: 

1) dla mieszkańców SPP w wysokości 20,00 zł za jeden miesiąc; 

2) dla mieszkańców spoza SPP w wysokości 40,00 zł za jeden miesiąc. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z uchwałą wprowadza się w SPP zerową stawkę opłaty za postój pojazdów 

samochodowych dla następujących użytkowników dróg: 

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami 

samochodowymi oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych 

przepisów; 

2) kierowców przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej pojazdami 

oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych przepisów; 

3) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, 

energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego), podczas 

wykonywania obowiązków służbowych; 

4) kierujących pojazdami TAXI za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na 

pasażera lub wysiadaniem pasażera; 

5) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Namysłowie; 

6) wymienionych w ustawie . 

2. Zerowa stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy tylko i wyłącznie miejsc 

oznakowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 

§ 7 

1. Naliczenie opłaty jest dokonywane proporcjonalnie do czasu parkowania, przy czym 

minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż 0,20 zł. 

2. Uiszczona opłata w strefie A uprawnia do postoju w całej SPP, zarówno w strefie A jak                       

i strefie B, do czasu upływu opłaconego czasu. 

3. Uiszczona opłata w strefie B uprawnia do postoju tylko i wyłącznie w całej strefie B, do czasu 

upływu opłaconego czasu. Uiszczona opłata w strefie B nie uprawnia do postoju w strefie A. 
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4. Przemieszczenie pojazdu ze strefy B do strefy A wymaga uiszczenia opłaty w strefie A. 

5. Uiszczenie opłaty w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej                  

z pojazdu zaparkowanego na miejscach postojowych objętych SPP. 

 

Rozdział 4 

Sposoby uiszczania opłat 

 

§ 8 

1. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez wniesienie: 

1) opłaty jednorazowej; 

2) opłaty abonamentowej. 

2. Zgodnie z uchwałą opłatę za każdorazowy postój w SPP uiszcza się z góry i należy ją wnieść 

bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego, w jeden z niżej podanych 

sposobów, poprzez: 

1) samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe zainstalowane                

w pobliżu miejsc parkingowych): 

a) z wykorzystaniem monet NBP – wniesiona w tej formie kwota opłaty określa 

długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za 

niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi, 

b) z wykorzystaniem karty płatniczej zbliżeniowej – wniesiona w tej formie kwota 

opłaty określa długość opłaconego okresu postoju z dokładnością do 1 minuty,                      

a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi; 

2) uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za postój w SPP                            

– opłata naliczana jest za rzeczywisty czas postoju; 

3) wykupienie abonamentu – tylko i wyłącznie w przypadku postoju w strefie B. 

 

Rozdział 5 

Bilet parkingowy 

 

§ 9 

1. Bilet parkingowy można wykupić wyłącznie w parkometrze, po wprowadzeniu numeru 

rejestracyjnego pojazdu samochodowego. 

2. Wniesienie opłaty w parkometrze możliwe jest z wykorzystaniem: 

1) monet NBP o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł; 

2) karty płatniczej zbliżeniowej; 

3) płatności mobilnych. 

3. Opłata za parkowanie poprzez wykupienie biletu parkingowego pobierana jest z góry.                  

W przypadku krótszego czasu postoju niż opłacony, niewykorzystana opłata nie podlega 

zwrotowi. 

4. W przypadku stwierdzenia awarii parkometru, korzystający z pojazdu jest zobowiązany do 

uiszczenia opłaty w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkometrze. 

5. Bilet parkingowy należy umieścić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za jego przednią 

szybą, w sposób całkowicie widoczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jego 

ważności, aby jego opłacenie było w pełni czytelne dla kontrolera SPP. 
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Rozdział 6 

Abonament 

 

§ 10 

1. Abonament wydawany jest wyłącznie w biurze SPP, po wcześniejszym przedłożeniu dowodu 

rejestracyjnego pojazdu i dowodu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie oraz 

uiszczeniu opłaty abonamentowej na wskazane przez biuro SPP konto bankowe. 

2. Abonament obowiązuje wyłącznie w strefie B i staje się aktywny następnego dnia po 

dokonaniu opłaty abonamentowej. 

3. Czas od wydania po raz pierwszy abonamentu do dnia uiszczenia opłaty abonamentowej nie 

może być dłuższy niż 2 dni robocze. Po upływie tego czasu abonament nie będzie 

aktywowany. 

4. Abonament wydawany jest maksymalnie na okres 12 miesięcy. Podstawą ważności 

abonamentu jest uiszczona oplata zgodna z uchwałą. 

5. Abonament na pojazd samochodowy posiadający numery próbne może być wydany wyłącznie 

na okres jednego miesiąca. 

6. Abonament przysługuje wyłącznie na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t. 

7. Abonamenty należy przykleić od wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, po prawej stronie (po 

stronie pasażera) przy winiecie zawierającą numer rejestracyjny pojazdu. 

 

§ 11 

1. Abonament dla mieszkańca SPP sprzedawany jest właścicielowi lub współwłaścicielowi 

pojazdu samochodowego, zameldowanemu w obszarze SPP na pobyt stały lub czasowy 

trwający ponad 3 miesiące.  

2. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 10 ust. 7 upoważnia do 

nieograniczonego czasu parkowania na miejscach postojowych w całej strefie B, lecz nie 

uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń                         

w przypadku braku miejsc postojowych. 

3. Koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku jego utraty nie 

podlega zwrotowi. 

4. Koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku utraty lub zbycia 

pojazdu samochodowego, na który został wydany, nie podlega zwrotowi. 

 

Rozdział 7 

Płatności mobilne 

 

§ 12 

1. Uiszczenie opłaty w systemie płatności mobilnych powinno nastąpić niezwłocznie po 

zaparkowaniu w SPP  poprzez wybranie numeru uruchamiającego naliczanie opłaty. 

2. W przypadku uiszczania opłaty poprzez system płatności mobilnych należy informację                

w postaci nalepki, otrzymanej w biurze SPP, umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, 

po prawej stronie (po stronie pasażera) przy winiecie zawierającą numer rejestracyjny pojazdu. 
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3. Brak możliwości zrealizowania płatności za pomocą systemu płatności mobilnych nie zwalnia 

z obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie. W takim przypadku opłata winna być uiszczona 

zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1-2. 

 

Rozdział 8 

Kontrola opłat 

 

§ 13 

1. Do kontroli czasu postoju w SPP i uiszczania opłat za parkowanie upoważnieni są wyłącznie 

kontrolerzy SPP. 

2. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest w szczególności: 

1) sprawdzanie uiszczania opłat jednorazowych; 

2) sprawdzanie ważności abonamentów; 

3) sprawdzanie uiszczania opłat za pomocą systemu płatności mobilnych; 

4) wystawianie zawiadomień-wezwań, dokumentujących nałożenie opłaty dodatkowej, za 

nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas. 

3. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych 

oraz abonamentów, jak również nie przyjmują i nie rozstrzygają reklamacji. 

 

§ 14 

1. Kontrolerzy SPP stwierdzając, że pojazd samochodowy zaparkowany w obszarze SPP nie 

posiada opłaconego czasu postoju lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas, wystawiają 

zawiadomienie-wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, sporządzają dokumentację 

zdjęciową i: 

1) wręczają je kierującemu pojazdem informując go jednocześnie o konsekwencjach 

wynikłych z nieopłaconego czasu postoju lub postoju ponad opłacony czas; 

2) pozostawiają je za wycieraczką przedniej szyby w przypadku nieobecności kierującego 

pojazdem. 

2. Kontrolerzy SPP w treści zawiadomienia-wezwania wpisują następujące dane: numer 

rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego, miejsce parkowania oraz przyczynę 

wystawienia zawiadomienia-wezwania, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

Wystawione zawiadomienie-wezwanie zawiera również datę, godzinę i numer służbowy 

kontrolera SPP. 

3. W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienia-wezwania przez kierującego pojazdem 

samochodowym, kontroler SPP wpisuje o tym fakcie adnotację, przekazując zawiadomienie-

wezwanie do biura SPP. 

4. Powołane w ust. 1 i 3 sposoby wystawienia zawiadomienia-wezwania traktuje się jako 

skutecznie doręczone. 
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Rozdział 9 

Postój nieopłacony 

 

§ 15 

1. Parkowanie przy użyciu nieważnych biletów parkingowych i abonamentów, abonamentów 

poza miejscem określonym oraz negatywny wynik kontroli uiszczenia opłaty przez system 

płatności mobilnych jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie i skutkuje 

nałożeniem opłaty dodatkowej. 

2. Nieumieszczenie biletu parkingowego w sposób określony w § 9 ust. 5 jest równoznaczne                

z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie i skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej. 

3. Nieumieszczenie abonamentu w sposób określony w § 10 ust. 7 jest równoznaczne                                 

z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie i skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej. 

 

§ 16 

1. Zgodnie z uchwałą określa się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy 

postój pojazdu samochodowego w SPP w wysokości 50,00 zł. 

2. Zgodnie z uchwałą określa się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy 

postój pojazdu samochodowego w SPP po upływie czasu określonego na wydruku z automatu 

parkingowego lub po upływie czasu opłaconego kartą płatniczą zbliżeniową oraz telefonem 

komórkowym w wysokości: 

1) 30,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do siedmiu dni od dnia 

wystawienia wezwania do zapłaty; 

2) 50,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie siedmiu dni od dnia 

wystawienia wezwania do zapłaty.   

3. Opłatę dodatkową należy uiścić na konto bankowe wskazane w zawiadomieniu-wezwaniu                   

w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia-wezwania. 

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie określonym w uchwale, zostaną 

podjęte czynności windykacyjne. 

5. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie 

określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 17 

1. Opłata dodatkowa może zostać anulowana, jeżeli osoba, która otrzymała zawiadomienie-

wezwanie wykaże, że wykupiła ważny bilet parkingowy, abonament lub dokonała płatności 

poprzez system płatności mobilnych lub podlega zerowej stawce opłaty, przed czasem 

wystawienia zawiadomienia-wezwania. 

2. Opłata dodatkowa może zostać anulowana w razie braku możliwości ustalenia właściciela 

pojazdu lub jego miejsca zamieszkania. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 celem anulowania opłaty dodatkowej należy zgłosić się               

w biurze SPP i złożyć reklamację, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2                            

do regulaminu SPP. 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu SPP 
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Załącznik nr 2  

do regulaminu SPP 

 

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami.                                 Namysłów, dnia ................................ 
 

 

........................................................ 
                  (imię i nazwisko) 

 

........................................................ 
 

........................................................ 
                           (adres) 

 

 

 

Zakład Administracji Nieruchomości  

„ZAN” Sp. z o.o. 

ul. Stanisława Dubois 5 

46-100 Namysłów 

sekretariat@zan-namyslow.pl 

Fax -77/410 72 70 
 

 

 

Proszę o anulowanie zawiadomienia-wezwania do zapłaty nr .............................................................. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

........................................ 
                  (podpis) 

 


