
ZARZĄDZENIE NR 71/2016 
BURMISTRZA ŻNINA 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie powołania administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie oraz określenia obowiązków 

administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie. 
 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. Z 2015 r. poz. 460-teks jednolity z późń. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Poz. 1515 z 2015 r.-tekst jednolity 
z późń. zm) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 449 z  2007 r.-tekst jednolity z późń. zm.) oraz Uchwały 
Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia 
wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego 
Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zarządza się co następuje: 
 
 §1. Powierza się Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, przy ul. Mickiewicza 
22, obowiązki administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie. 
 
 §2. Obowiązkiem kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania jest kontrola parkujących w strefie pojazdów, 
a w szczególności: 

1. kontrola prawidłowości działania parkomatów, 
2. kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów, 
3. sprawdzanie ważności biletów parkingowych, 
4. sprawdzenie ważności kart abonamentowych, 
5. wypisywanie wezwań-raportów do uiszczania opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty 

lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczenie ich za wycieraczką pojazdu 
samochodowego, 

6. zgłaszanie policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz 
zajmowaniem pasa drogowego w SPP, 

7. kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie 
do zarządcy drogi. 

 §3. Całość pobranych opłat administrator Strefy Płatnego Parkowania będzie wpłacał na rachunek Gminy 
Żnin. 
 §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
         BURMISTRZ 
 
 
               /-/Robert Luchowski 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. Z 2015 r. poz. 460-teks jednolity z późń. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Poz. 1515 z 2015 r.-tekst jednolity 
z późń. zm) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 449 z  2007 r.-tekst jednolity z późń. zm.) oraz Uchwały 
Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia 
wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego 
Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej na Burmistrzu Żnina, drogą 
zarządzenia spoczywa obowiązek powołania administratora Strefy Płatnego Parkowania oraz określenia 
obowiązków kontrolerów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania. 
 
 
 
         BURMISTRZ 
 
 
               /-/Robert Luchowski 


