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UCHWAŁA NR 564/XLI/2018
RADY MIASTA CIECHANÓW
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 13b ust. 3-5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Ciechanów Rada Miasta Ciechanów
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej
strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 193/XVI/2016 Rady Miasta
Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” oraz
uchwałą nr 319/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu
Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej uchwałą nr 193/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku nr 4 do w/w uchwały, określającym Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zmienia się:
a) w §2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
"mieszkaniec SPP – osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub czasowy w granicach Strefy
Płatnego Parkowania w Ciechanowie oraz przy ul. Warszawskiej, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 5,
9, 14, 22 i 24, i tam zamieszkująca."
b) w §2 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„przedsiębiorca SPP – podmiot prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą
w granicach Strefy Płatnego Parkowania w Ciechanowie oraz przy ul. Warszawskiej, ul.
11 Pułku Ułanów Legionowych 14 i ul. Śląskiej 2, posiadający tytuł prawny do lokalu (akt
własności, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.)”,
c) w §2 dodaje się pkt 14) o treści:
„karta rodzica – karta upoważniająca do parkowania pojazdu przy ul. Nadfosnej w godzinach
określonych na tej karcie, wydawana wyłącznie rodzicom dzieci uczęszczających do
Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie.”,
d) w §7 ust.4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
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„Zameldowanie w granicach SPP lub przy ul. Warszawskiej, ul. 11 Pułku Ułanów
Legionowych 5,9, 14, 22 i 24.”,
e) w §8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Bilety parkingowe, karty abonamentowe, identyfikatory mieszkańca, karty rodzica oraz
karty parkingowe muszą być umieszczane za przednią szybą pojazdu w sposób
umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności
niezwłocznie po zaparkowaniu.”,
f) w §9 dodaje się ust. 3 o treści:
„Dla rodziców dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie
może być wydana karta rodzica w ilości 1 sztuki.”,
g) w §9 dodaje ust. 4 o treści:
„Karta rodzica upoważnia do parkowania pojazdu przy ul. Nadfosnej w obszarze strefy
płatnego parkowania w Ciechanowie, bez konieczności ponoszenia opłat za parkowanie
w godzinach 900-1000 i 1300-1500 lub 900-1000 i 1400-1600.”,
h) w §9 dodaje ust. 5 o treści:
„Osobą upoważnioną do odbioru karty rodzica jest rodzic, po uprzednim okazaniu
oświadczenia z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie, o uczęszczaniu dziecka do
Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie”,
i) w §9 dodaje ust. 6 o treści:
„Karta rodzica wydawana jest przez Urząd Miasta Ciechanów na okres 1 roku
kalendarzowego.”,
j) w §9 dodaje ust. 7 o treści:
„Podczas wydawania karty rodzica, rodzic deklaruje nie więcej niż 2 pojazdy, którymi będzie
przywoził i odbierał dziecko. W przypadku zmiany deklarowanych pojazdów winny ten fakt
niezwłocznie zgłosić do Urzędu Miasta Ciechanów.”,
k) w §9 dodaje ust. 8 o treści:
„W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty rodzica można uzyskać nową kartę rodzica
pod warunkiem zwrotu zniszczonej lub uszkodzonej karty rodzica do Urzędu Miasta
Ciechanów.”,
l) w §9 dodaje ust. 9 o treści:
„W przypadku stwierdzenia czerpania jakichkolwiek korzyści materialnych z tytułu
posiadanej karty rodzica, Urząd Miasta Ciechanów zastrzega sobie prawo do unieważnienia
karty rodzica.”,
m) w §9 dodaje ust. 10 o treści:
„Parkowanie pojazdu z kartą rodzica przy ulicy innej niż ul. Nadfosna lub innym pojazdem
niż deklarowane jest traktowane jako postój nieprawidłowy.”,
n) w §12 ust.3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 2039

„ważny bilet parkingowy, karta abonamentowa, identyfikator mieszkańca, karta rodzica,
karta parkingowa, które nie zostały umieszczone za przednią szybą pojazdu zgodnie
z niniejszym Regulaminem.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Ciechanów
Barbara Kornatowska

