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UCHWAŁA NR LIV.485.2018
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
z dnia 12 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa,
wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, Dz. U. z 2018 r.
poz. 12, 138, 159), Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XLIX.519.2014 z dnia 31 stycznia
2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za
parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2332, zm. Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9872) w ten sposób, że:
1) w § 3 ust. 2 uchwały dodaje się pkt. 5) w brzmieniu: „5) honorowych obywateli gminy Brwinów
posiadających bezpłatny abonament, wydawany w Biurze SPP.”;
2) paragraf 1 Regulaminu Strefy płatnego parkowania (SPP) w Mieście Brwinów stanowiący załącznik nr
2 do uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- SPP - Strefa Płatnego Parkowania,
- Biuro SPP – Biuro Straży Miejskiej, ul. Grodziska 12 Brwinów;
- kontroler SPP - osoba posiadająca upoważnienie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP lub
strażnik Straży Miejskiej w Brwinowie,
- inkasent SPP – osoba posiadająca upoważnienie do pobierania opłat za parkowanie w SPP,
- karta parkingowa - dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej
sprawności ruchowej,
- abonament - rozumie się przez to dokument wydawany po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty
abonamentowej, zawierający nr rejestracyjny pojazdu albo dokument wydawany honorowym
obywatelom gminy Brwinów,
- bilet parkingowy - dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP, zawierający datę i czas wystawienia,
datę i czas utraty ważności oraz numer rejestracyjny pojazdu,
- parkomat (automat parkingowy) - urządzenie wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety
parkingowe na określony czas,
- wezwanie do zapłaty - dokument wystawiany przez kontrolera SPP lub strażnika w czasie dokonywania
przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie, przekroczenie opłaconego
czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty.”.
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3) w paragrafie 3 Regulaminu Strefy płatnego parkowania (SPP) w Mieście Brwinów, stanowiącego załącznik
nr 2 do uchwały dodaje się ustęp 4 w brzmieniu następującym:
„4. Wykupienie miesięcznego abonamentu przez osobę zamieszkałą na terenie SPP lub przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą na terenie SPP następuje przez wniesienie przez tą osobę opłaty
na rachunek Gminy Brwinów lub w kasie Urzędu Gminy Brwinów najpóźniej na dzień przed dniem
rozpoczęcia korzystania z abonamentu oraz wydanie na tej podstawie w Biurze SPP dokumentu
zawierającego numer rejestracyjny uprawnionego pojazdu.”;
4) paragraf 5 ust. 7 Regulaminu Strefy płatnego parkowania (SPP) w Mieście Brwinów, stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia dokument abonamentu z uwagi na nowy
numer rejestracyjny, ponosi koszty wydania tego dokumentu. Nie dotyczy to dokumentów wydawanych
nieodpłatnie honorowym obywatelom gminy Brwinów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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