
UCHWAŁA NR XL/380/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu

korzystania z miejsc postojowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U.  z 2017 poz.1875 ) oraz art. 13, ust. 1, pkt. 1, art. 13b, ust. 3,4 i 5, art. 13f, ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1440, poz.1920, poz.1948 i poz. 2255 oraz 
Dz. U. z 2017r. poz. 191 i poz.1089 ) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na terenie miasta Jędrzejowa 
obejmującą:

1) ul. 11 Listopada od ul. Kacpra Niemirskiego do Pl. Tadeusza Kościuszki;

2) ul. Krótka;

3) ul. 3-go Maja od ul. Okrężnej do ul. Krzywej;

4) ul. Kacpra Niemirskiego;

5) ul. mjr AK S. Gądzio-Kosa;

6) ul. Daszyńskiego;

7) ul. Strażacka od ul. Jana Pawła II do ul. Feliksa Przypkowskiego;

8) ul. Kościelna wraz z parkingiem;

9) ul. Pińczowska od Pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Krzywej;

10) ul. Browarna;

11) Pl. Tadeusza Kościuszki;

12) ul. Prosta;

13) parking pod Urzędem Miejskim.

§ 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Stref Płatnego parkowania na terenie Jędrzejowa oraz sposób 
pobierania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Jędrzejowie stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania wymienionych w §1 została 
określona w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Strefy Płatnego Parkowania wymienione w §1 zostały oznaczone na załączniku graficznym, 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Na czas trwania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji - „Przywrócenie historycznego 
charakteru XIII-wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności 
lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego” (Przebudowa Rynku
w Jędrzejowie) - wyłączone zostają z obszaru strefy płatnego parkowania zgodnie z §1  w całości ulice:

1) ul. Daszyńskiego;

2) ul. Strażacka od ul. Jana Pawła II do ul. Feliksa Przypkowskiego;

3) ul. Kościelna wraz z parkingiem;

4) ul. Pińczowska od Pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Krzywej;

5) ul. Browarna;

6) Pl. Tadeusza Kościuszki; natomiast w części, ulice określone w punkcie 1 i 3 §1:
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1) - od ul. mjr AK S. Gądzio-Kosa do Pl. Tadeusza Kościuszki;

3) - od ul. Krzywej do ul. mjr AK S. Gądzio-Kosa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/380/17

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 24 listopada 2017 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W JĘDRZEJOWIE
§1

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania w Jędrzejowie oraz 
sposób pobierania opłat za parkowanie.

§ 2. 1. Ujęte w regulaminie skróty oznaczają:

1) UM - Urząd Miejski

2) SPP - Strefa Płatnego Parkowania

3) KS - Kontroler Strefy - pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) parkowaniu - należy przez to rozumieć postój pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

2) czasie parkowania:

a) prawidłowy (opłacony) - należy przez to rozumieć możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, 
opłacony czas postoju pojazdu samochodowego w SPP,

b) nieprawidłowy (nieopłacony) - należy przez to rozumieć stwierdzony, udokumentowany, nieopłacony 
czas postoju lub postój ponad opłacony czas pojazdu samochodowego w SPP,

3) bilecie opłaty parkingowej - należy przez to rozumieć dokument, za pomocą którego, przez właściwe 
skasowanie opłaca się postój w SPP,

4) abonamencie zwykłym - należy przez to rozumieć dokument w formie karty zawierający numer seryjny, 
termin ważności (dzień, miesiąc, rok) oraz nr rejestracyjny pojazdu samochodowego, stwierdzający opłatę 
za postój w SPP, za który należy uiścić opłatę abonamentową w wysokości określonej w załączniku 
Nr 2 do uchwały. Abonament przysługuje wyłącznie na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t.

5) abonamencie dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych - należy przez to rozumieć dokument 
w formie karty zawierający numer seryjny, termin ważności (dzień, miesiąc, rok) oraz nr rejestracyjny 
pojazdu samochodowego, stwierdzający opłatę za postój w SPP, za który należy uiścić opłatę 
abonamentową w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały. Abonament przysługuje wyłącznie 
na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., który posiada napęd elektryczny, bądź 
napęd hybrydowy potwierdzony w dowodzie rejestracyjnym.

6) identyfikatorze "M" - należy przez to rozumieć dokument w formie karty zawierający numer seryjny oraz 
numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, oznaczenie ulicy, na której dany pojazd samochodowy może 
zostać zaparkowany oraz termin ważności (dzień, miesiąc, rok), identyfikator przysługuje  mieszkańcom 
zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP, na warunkach określonych w niniejszym 
regulaminie, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania na wyznaczonej ulicy, za który należy 
uiścić opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały. Identyfikator 
przysługuje wyłącznie na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

7) identyfikatorze "I" - należy przez to rozumieć dokument w formie karty zawierającej numer seryjny, 
numer rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz termin ważności (dzień, miesiąc, rok), identyfikator 
przysługuje osobie niepełnosprawnej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy 
Jędrzejów na warunkach określonych w § 7 i 8, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania 
w granicach SPP, za który należy uiścić opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w załączniku 
Nr 2 do uchwały. Identyfikator przysługuje wyłącznie na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t.
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8) uchwale – należy rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości  
stawek  opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad 
i trybu korzystania z miejsc postojowych.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1.  Płatne parkowanie polega na obowiązku ponoszenia opłat za czas postoju pojazdów 
samochodowych w SPP w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1700.

2.  Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wszystkie wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 
(strefa płatnego parkowania), zaś wyjazdy z tej strefy - znakami D-45 (koniec strefy płatnego parkowania). 
Oznakowanie to zawiera informację o wysokości opłat i czasie ich obowiązywania.

3.  Parkowanie płatne w Strefach Płatnego Parkowania obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca 
postojowe na drogach publicznych i dotyczy przykrawężnikowego parkowania na jezdniach, w zatokach lub na 
chodnikach, na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych, prywatnych 
i osiedlowych leżących poza pasem drogowym oraz podwórek.

4. W czasie pobierania opłat za parkowanie, oprócz dni targowych, udostępnia się Targowicę Miejską 
w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego do bezpłatnego parkowania pojazdów samochodowych.

§ 4. 1.  Opłaty za czas parkowania dokonuje się poprzez system biletów opłaty parkingowej, abonamentów 
lub identyfikatorów.

2.  Obowiązujące stawki opłat za parkowanie podane są w załączniku Nr 2 do Uchwały 

i umieszczone będą pod znakiem D-44.

3.  Bilety opłaty parkingowej sprzedawane mogą być w autoryzowanych przez UM, oznakowanych 
punktach sprzedaży oraz parkometrach po cenach określonych na biletach opłaty parkingowej oraz na 
tabliczkach umieszczonych pod znakami D-44 na wjazdach do SPP.

4. Obowiązujące stawki opłat i obszar strefy z §1 uchwały przedstawiony w formie graficznej wraz 
z zaznaczonymi miejscami do bezpłatnego parkowania znajdującymi się w bliskim sąsiedztwie SPP,  
umieszcza się na znakach informacyjnych przy wjazdach w granice administracyjne miasta Jędrzejowa. 

5.  Abonamenty i identyfikatory można wykupić wyłącznie w Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

§ 5. Zwolnione od opłat za parkowanie w SPP są pojazdy:

1) komunikacji zbiorowej zatrzymujący się na ustalonych dla nich przystankach.

2) Oznakowane konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności 
ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową, na miejscach oznakowanych znakiem P-24 " 
miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18 "parking - miejsce zastrzeżone" 
z dodatkową tabliczką T-29.

3) Oznakowane zewnętrznie pojazdy Straży Miejskiej, pogotowia ratunkowego, służb komunalnych (np. 
pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas 
wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz świadczenia usług na rzecz Gminy Jędrzejów.

4) jednośladowe.

5) TAXI na miejscach postoju taksówek oznaczonych znakami D-19 i D-20.

Rozdział 2.
ZASADY WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW I ABONAMENTÓW

§ 6. Identyfikator ''M" wydawany jest osobie fizycznej, która przedłoży do wglądu:

1) własny dowód osobisty wraz z poświadczeniem zameldowania w miejscu, w którym niemożliwe jest 
parkowanie samochodu na terenie prywatnym i znajduje się w granicach SSP.

2) własny dowód rejestracyjny potwierdzający stan własności pojazdu, na który ma być wydany identyfikator. 
W przypadku, gdy osobą wnioskującą jest użytkownik pojazdu: umowę leasingu albo inny dokument 
uprawniająca do korzystania z pojazdu.
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§ 7. Identyfikator ''I'' wydawany jest osobie fizycznej, która przedłoży do wglądu:
1) własny dowód osobisty wraz z poświadczeniem zameldowania w Gminie Jędrzejów
2) własny dowód rejestracyjny potwierdzający stan własności  pojazdu, na który ma być wydany identyfikator. 
W przypadku, gdy osobą wnioskującą jest użytkownika pojazdu: umowę leasingu albo inną umowę 
uprawniająca do korzystania z pojazdu.
3) własną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, bądź oryginał prawomocnego orzeczenia 
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

§ 8. Abonament zwykły wydawany jest osobie fizycznej lub osobie prawnej, która przedłoży do wglądu

dowód rejestracyjny potwierdzający stan własności pojazdu, którego ma dotyczyć abonament.
W przypadku, gdy osoba wnioskująca jest użytkownikiem pojazdu: umowę leasingu albo inną umowę 
uprawniająca do korzystania z pojazdu.

§ 9. Abonament dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych wydawany jest osobie fizycznej, która 
przedłoży do wglądu:

1) własny dowód osobisty wraz z poświadczeniem zameldowania w Gminie Jędrzejów

2) własny dowód rejestracyjny potwierdzający stan własności i wyposażenie w napęd elektryczny lub 
hybrydowy pojazdu, którego ma dotyczyć abonament. W przypadku, gdy osoba wnioskująca jest 
użytkownikiem pojazdu: umowę leasingu albo inną umowę uprawniająca do korzystania z pojazdu.
3) świadectwo homologacji lub inny dokument potwierdzający wyposażenie pojazdu w napęd elektryczny 
lub hybrydowy, w przypadku braku adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

§ 10. 1. Identyfikator ''M" i identyfikator ''I'' wydany jest osobie, o której mowa odpowiednio w §6 i §7  
tylko na jeden pojazd samochodowy.

2. Identyfikator ''M" i identyfikator ''I'' ważny jest do czasu zmiany miejsca zameldowania lub zbycia 
pojazdu przez osobę, o której mowa odpowiednio w §6 i §7.

§ 11. 1. Korzystanie z identyfikatora "M'' poza określonym w nim miejscem parkowania jest równoznaczne 
z brakiem wymaganej opłaty za parkowanie.

2. "Identyfikator ''M" i umieszczenie go zgodnie z §16 Regulaminu upoważnia do nieograniczonego czasu 
parkowania, zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, na ulicy, na którą został wystawiony, lecz 
nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku 
miejsc postojowych.

3. Osoba zamieszkała w SPP, która nie skorzysta z prawa uzyskania identyfikatora, uiszcza opłaty za czas 
postoju w SPP według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 12. 1.  Abonament lub identyfikator na pojazd samochodowy posiadający numery próbne może być 
wydany tylko abonament zwykły miesięczny.

2.  W przypadku utraty lub kradzieży identyfikatora przed upływem terminu jego ważności może być 
wydany nowy identyfikator wyłączanie na ten sam pojazd samochodowy, po wniesieniu opłaty jak za nowy 
identyfikator.

3.  Opłata abonamentu lub identyfikatora za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku jego utraty 
lub kradzieży nie podlega zwrotowi.

4.  Osoba ubiegająca się o wydanie identyfikatora na nowy pojazd samochodowy jest zobowiązana do 
zwrotu identyfikatora wydanego na pojazd samochodowy, który zbyła.

5.  Parkowanie przy użyciu nieważnego identyfikatora jest równoznaczne z nieuiszczeniem wymaganej 
opłaty za parkowanie.

Rozdział 3.
ZASTRZEŻONE STANOWISKA POSTOJOWE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI

§ 13. Dla prowadzących działalności gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania wprowadza się 
możliwość nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach 
wyłączności.

§ 14. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego na prawach wyłączności jest 
uprzednie uzyskanie zgody zarządu drogi i uiszczenie opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 2 do 
uchwały.
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Rozdział 4.
REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 15. 1.  Kierowca parkujący pojazd w obszarze SPP zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postój 
w wysokości ustalonej w załączniku nr 2 niniejszej uchwały. Wniesienie opłaty następuje przez:

1) wykupienie biletu opłaty parkingowej w punkcie sprzedaży lub u kontrolujących SPP i trwałe

jego skasowanie przez zakreślenie znakiem "X": roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty

(z dokładnością do 5 min.) rozpoczęcia postoju.

2) wykupienie biletu opłaty parkingowej w parkomacie

3) wykupienie abonamentu lub identyfikatora

4) za pośrednictwem telefonu komórkowego

5) za pośrednictwem sieci Internet

2. Wzory biletów, abonamentów i identyfikatorów powinny zawierać motyw zegara słonecznego,    

będący artystycznym odniesieniem do czasu parkowania i formą promocji miasta.

3. Wzory biletów, abonamentów i identyfikatorów oraz możliwe sposoby pobierania opłat 

parkingowych określa zarządzenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie wzorów biletów

opłaty parkingowej, abonamentów parkingowych i identyfikatorów uprawniających do

parkowania w strefie płatnego parkowania oraz szczegółowego sposobu pobierania opłat w strefie

płatnego parkowania.

§ 16. Bilety opłaty parkingowej, abonamenty lub identyfikatory należy umieścić w przeciągu 5 minut po 
zaparkowaniu pojazdu samochodowego za jego przednią szybą, w sposób całkowicie widoczny, nie budzący 
jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, aby ich opłacenie było w pełni czytelne dla osoby 
kontrolującej.

Rozdział 5.
KONTROLA PARKOWANIA

§ 17. 1.  Kontrolę w zakresie zgodności parkowania z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 
prowadzi Straż Miejska oraz Policja w ramach swoich kompetencji.

2.  Do kontroli w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem oraz czasu postoju 
w SPP upoważnieni są KS oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

3.  Obowiązkiem kontrolujących SPP jest kontrola postoju pojazdów samochodowych, 

a w szczególności:

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów,

2) sprawdzanie poprawności kasowania biletów opłaty parkingowej,

3) sprawdzanie ważności abonamentów i identyfikatorów,

4) wypisywanie w terenie zawiadomień - wezwań do uiszczenia opłat za nieopłacony czas postoju lub postój 
ponad opłacony czas,

5) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie w UM.

6) sprzedaż biletów opłaty parkingowej określonych w §15 ust. 1.

§ 18. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

a) 30,00 zł - w przypadku uiszczenia opłaty do końca następnego dnia roboczego

od otrzymania wezwania

b) 50,00 zł - w przypadku uiszczenia opłaty w terminie późniejszym.
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§ 19. 1. Kontrolujący SPP stwierdzając, że pojazd samochodowy zaparkowany w obszarze strefy 
nie posiada opłaconego czasu postoju lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas, wystawiają zawiadomienie 
- wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej poprzez:

1) wręczenie zawiadomienia kierującemu pojazdem oraz jednoczesne poinformowanie o konsekwencjach 
wynikłych z nieopłaconego czasu postoju lub postoju ponad opłacony czas,

2) pozostawienie zawiadomienia za wycieraczką przedniej szyby - w przypadku nieobecności kierującego 
pojazdem.

2.  Kontrolujący wpisują w treść zawiadomienia - wezwania: datę (dzień, miesiąc i rok), nr rejestracyjny 
i markę pojazdu samochodowego, którego postój dotyczy, miejsce i godzinę postoju oraz ewentualne uwagi 
dotyczące parkowania, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

3.  W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienia - wezwania przez kierującego pojazdem 
samochodowym, kontrolujący dokonuje adnotacji o tym fakcie w uwagach, przekazując oryginał wraz z kopią 
do Straży Miejskiej.

4. Wykonują zdjęcie obrazujące zaparkowany pojazd, z brakiem uiszczenia opłaty za parkowanie.

5.  KS w każdym dniu po zakończonej pracy przekazuje Straży Miejskiej kopie zawiadomień - wezwań 
pozostawionych za wycieraczką pojazdów samochodowych i zdjęcia obrazujące pojazdy samochodowe 
z brakiem uiszczenia opłaty za parkowanie.

§ 20. Opłaty, o których mowa w §18 należy uiścić w kasie UM przy ul. 11-go Listopada 33a, lub na 
rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu.

Rozdział 6.
NIEOPŁACONY POSTÓJ

§ 21. 1.  Parkowanie bez biletu opłaty parkingowej lub przy użyciu nieważnych biletów opłaty 
parkingowej, abonamentów i identyfikatorów oraz korzystanie z identyfikatora ''M" poza miejscem (ulicą) 
w nim określonym uważa się za nieopłacony postój.

§ 22. 1.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Jędrzejowa do anulowania opłat dodatkowych, o których mowa 
w §11 Regulaminu na wniosek osoby zainteresowanej w przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty wystawienia 
zawiadomienia - wezwania, osoba ta przedłoży w Zakładzie Usług Komunalnych ważny abonament lub 
identyfikator, wydany przed dniem wystawienia zawiadomienia - wezwania.

2.  W przypadku, gdy zgodnie z terminem podanym w zawiadomieniu - wezwaniu do uiszczenia opłaty 
dodatkowej - tj. 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia - wezwania - opłata ta nie zostanie wniesiona, to 
zostanie wszczęte postępowanie, w celu dochodzenia opłat za parkowanie pojazdu.

4.  Postępowanie, w celu dochodzenia opłaty za parkowanie pojazdu i opłaty dodatkowej, prowadzi się na 
podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.  W przypadku, gdy zasadność nałożenia opłaty dodatkowej  jest kwestionowana, można wystąpić do 
Burmistrza Miasta Jędrzejowa z wnioskiem o jej umorzenie. Rozstrzygnięcie wydawane jest 

w oparciu o uzasadniony ważny interes dłużnika lub interes publiczny np. gdy ściągnięcie należności 
zagraża egzystencji jednostki lub jego rodziny.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/17

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 24 listopada 2017 r.

CENNIK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA 
TERENIE MIASTA JĘDRZEJOWA

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty w zł.
1 Bilet opłaty parkingowej za pierwsze pół godziny postoju 1,00 zł
2 Bilet opłaty parkingowej za godzinę postoju 2,00 zł
3 Abonament dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

miesięczny
50,00 zł

4 Abonament dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych roczny 500,00 zł
5 Abonament zwykły miesięczny 80,00 zł
6 Abonament zwykły roczny 800,00 zł
7 Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce postojowe na 

prawach wyłączności roczne  
3 000,00 zł

8 Opłata zryczałtowana za Identyfikator "M" lub ''I'' 10,00 zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/380/17 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

Załącznik graficzny. 
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania ma na celu poprawić mobilność ruchu pojazdów,

a tym samym zminimalizować stan zatłoczenia komunikacyjnego przede wszystkim w centrum miasta i na

ulicach przylegających. Obecny stan infrastruktury komunikacyjnej tej części miasta został wyczerpany, a

uzyskanie dodatkowych miejsc do parkowania jest obecnie niemożliwe.

System płatnego parkowania powinien wpłynąć na zwiększenie rotacji pojazdów, poprawienie

płynności ruchu pojazdów w centrum miasta, zmniejszenie intensywność wykorzystania miejsc

parkingowych przez te same pojazdy, a także na zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych obywateli

zmierzający do większego wykorzystania środków transportu zbiorowego. Ponadto będzie to poprawiało

jakość życia mieszkańców tej strefy i przyczyni się to także do zwiększenia aktywności punktów handlowo-

usługowych na tym terenie.

Uchwała wpisuje się także w realizację celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Jędrzejów na lata 2016-2022, która przedstawia plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Wśród

zadań kluczowych, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania paliw i

energii, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza na terenie gminy wymienia się, m.in.:

podejmowanie działań edukacyjnych i promujących. Abonament dla samochodów elektrycznych i

hybrydowych wymieniony w treści niniejszej uchwały jest jednym ze wspomnianych działań

promocyjnych.

W celu uszczegółowienia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie wprowadzono

Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania, w którym uporządkowano definicję pojęć

używanych w uchwale, uściślono kwestie wnoszenia opłat, wydawania abonamentów, kontroli postoju oraz

reklamacji.
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