
projekt 

UCHWAŁA NR ……/……/21 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……………. 2021 r. 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia                              

23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 

Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2021, poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1-5 

i 7, art. 13f, art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. 

2021 poz. 1376 z późn. zm.1) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości 

opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 6237  

z późn. zm. 2) § 2 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w wyznaczonym miejscu w Strefie Płatnego Parkowania, w dni powszednie od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 

 

 

 § 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  

23 czerwca 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  

23 czerwca 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

  

§ 4. § 4 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 3 do Uchwały nr IX/60/15 Rady Miejskiej  

w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Wykupienie lub pobranie jednorazowego biletu parkingowego – czynność faktyczna 

polegająca na niezwłocznym pobraniu biletu parkingowego, bezpośrednio po zajęciu miejsca 

na parkingu - należy udać się do najbliższego parkometru zaewidencjonować parkowanie 

poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego oraz użycie monet, karty elektronicznej, karty 

płatniczej lub pobranie biletu poprzez system płatności mobilnej. W przypadku nieczynnego 

najbliższego parkometru, należy udać się do następnego w celu pobrania biletu; czas 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1005, poz. 1595 
2 Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6104 oraz  

z 2017 r., poz. 5156 



parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do Uchwały.” 

 

 

§ 5. Do § 5 Załącznika nr 3 do Uchwały nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia 23 czerwca 2015 r. dodaje się litery e) oraz f) o następującym brzmieniu: 

 

„e) Kierujących pojazdami, które są wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.)”; 

 

„f) Kierujących pojazdami samochodowymi na okres do 30 minut nie częściej niż raz na  

2 godziny z danego parkometru. 

 

 

§ 6. § 6 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 3 do Uchwały nr IX/60/15 Rady Miejskiej  

w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Poprzez pobranie lub wykupienie jednorazowego biletu niezwłocznie po zajęciu miejsca na 

parkingu.” 

 

 

§ 7. § 8 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia 23 czerwca 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania  

w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł za dany dzień. Wskazaną opłatę 

należy uiścić w kasie operatora lub przelewem na konto bankowe Gminy Miasto Sochaczew.” 

 

 

§ 8. § 8 ust. 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia 23 czerwca 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub  

w ciągu dwóch następnych dni funkcjonowania SPP ulega ona zmniejszeniu do 30,00zł. 

Wskazaną opłatę należy uiścić w kasie operatora lub przelewem na konto bankowe Gminy 

Miasto Sochaczew – liczy się data wpływu środków na konto” 

 

 

§ 9. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

 

 

§ 10. Niniejsza Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
 

Z przeprowadzonej analizy dotychczasowego okresu funkcjonowania rozwiązań 

sochaczewskiej strefy płatnego parkowania, regulowanej postanowieniami uchwały                                

Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za 

parkowanie i sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami oraz w związku z 

otrzymywanymi informacjami od mieszkańców i przedsiębiorców naszego miasta zasadne 

jest dokonanie zmian w zakresie rozszerzenia obszaru obejmowanego przez przedmiotową 

strefę oraz w zakresie wprowadzenia możliwości płatności za pobrany bilet za pomocą karty 

płatniczej lub przy pomocy aplikacji mobilnej. Jak wynika z obserwacji działania obecnie 

obowiązującej strefy, spełnia ona swoje zadanie (istnieje możliwość zaparkowania pojazdu w 

okresie jej funkcjonowania), wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom mieszkańców  

i korzystających ze strefy oraz wpływa na ożywienie gospodarcze naszego miasta. 

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania, a co za tym idzie zwiększenie wskaźnika rotacji 

parkujących pojazdów na obszarze jej obowiązywania wpłynie pozytywnie m.in. na rozwój 

gospodarczy kolejnych obszarów miasta, które muszą się zmagać z deficytem miejsc 

postojowych. Należy również w tym miejscu przytoczyć wyniki z przeprowadzonej ankiety 

internetowej udostępnionej w dniu 2 września 2020 r. na portalu Sochaczew.pl dotyczącej 

SPP, z której wynika że 35 % ankietowanych jest zadowolonych z obecnie funkcjonującej 

strefy, a 42 % ankietowanych jest za rozszerzeniem strefy o kolejne ulice. 

Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania będzie wymagało nakładów finansowych w 

takich obszarach jak: opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, wprowadzenie 

stosownego oznakowania, zakup (dzierżawa, leasing) urządzeń do poboru opłat.  

 

 


