Załącznik Nr 2
do uchwały nr 640/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 7 września 2017 r.
Regulamin poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP oraz opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój
Rozdział 1
Pobieranie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP
§ 1. Kierujący pojazdem samochodowym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za
przewidywany czas postoju niezwłocznie po zaparkowaniu w SPP. Powyższe nie dotyczy opłat
uiszczanych w formie abonamentu, a także użytkowników zwolnionych z opłaty
i korzystających z zerowej stawki opłaty.
§ 2. Opłaty za postój pojazdów samochodowych uiszcza się:
1) w formie abonamentu – w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Wały Gen.
Sikorskiego 21/23, zwanego dalej „MZD” lub na rachunek bankowy MZD ze skutkiem
zapłaty w dniu uznania na rachunku bankowym kwoty wpłaconej przelewem lub zgodnie
z datą stempla pocztowego umieszczoną na dowodzie wpłaty gotówkowej;
2) w pozostałym zakresie:
a) w parkomacie - gotówką lub przy pomocy kart płatniczych nie wymagających
zatwierdzenia kodem PIN,
b) przy pomocy telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
§ 3. Uiszczenie opłaty za postój w formie abonamentu możliwe jest w przedziale
czasowym:
1) od 1 miesiąca do 12 miesięcy – dla abonamentu normalnego Podstrefa A/Podstrefa B,
mieszkańca Podstrefa A/Podstrefa B, przedsiębiorcy Podstrefa B, osoby
niepełnosprawnej Podstrefa A i B oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej Podstrefa A i B;
2) od 3 miesięcy do 12 miesięcy – dla zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty)
Podstrefa A, zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) Podstrefa B oraz
zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A.
§ 4. 1. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP jest:
1) dla opłaty uiszczonej w formie abonamentu - karta abonamentu, wystawiona
odpowiednio dla wykupionego rodzaju abonamentu;
2) dla opłaty uiszczonej w parkomacie - wydrukowany przez urządzenie bilet postojowy;
3) dla opłaty uiszczonej przy pomocy telefonu komórkowego lub innego urządzenia –
potwierdzenie zapłaty wygenerowane przez użytą aplikację, przesyłane do opłacającego
oraz do systemu obsługi MZD.
2. Potwierdzeniem posiadanych uprawnień do korzystania z zerowej stawki opłaty
za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w SPP oraz zwolnienia z opłat
za korzystanie z dróg publicznych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn.zm.) jest identyfikator wydawany
przez MZD.
§ 5. 1. Niewykorzystanie opłaconego czasu postoju w jednym miejscu w Podstrefie A
upoważnia do jego wykorzystania w innym miejscu Podstrefy A oraz w Podstrefie B.

2. Niewykorzystanie opłaconego czasu postoju w jednym miejscu w Podstrefie B
upoważnia do jego wykorzystania w innym miejscu postoju w Podstrefie B.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust.1 i 2 nie dotyczą posiadaczy abonamentu
zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty).
4. Niewykorzystanie opłaconego czasu postoju nie uprawnia do żądania zwrotu
uiszczonej opłaty.
§ 6. Dokument potwierdzający prawo korzystania z postoju na drogach publicznych
w SPP - bilet postojowy, karta abonamentu oraz identyfikator, przez czas postoju pojazdu
w SPP winny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający
identyfikację opłaconego czasu parkowania lub posiadanego uprawnienia.
§ 7. W przypadku:
1) utraty karty abonamentu w okresie, na który opłacono abonament;
2) utraty identyfikatora;
3) zmiany pojazdu lub zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, którego postój został
opłacony w formie abonamentu;
4) zmiany pojazdu lub zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, którego użytkownik
korzysta z uprawnienia do opłaty zerowej lub zwolnienia z opłat za korzystanie z dróg
publicznych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, jeżeli uprawnienie jest wydane dla konkretnego pojazdu,
unieważnia się – odpowiednio - wydaną kartę abonamentu lub identyfikator i wydaje się
nieodpłatnie nowy dokument, z terminem ważności – w przypadku karty abonamentu - do
końca opłaconego okresu.
§ 8. Osoby posiadające kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, które zaparkują
pojazd samochodowy na drodze publicznej w SPP poza miejscem wyznaczonym znakiem
drogowym D-18a z tabliczką T-29 oraz oznakowaniem poziomym P-20 i P-24 zobowiązane są
do wniesienia opłaty za postrój pojazdu samochodowego w SPP na ogólnych zasadach
ustalonych w uchwale nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu, zwanej dalej „uchwałą”.
Rozdział 2
Pobieranie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu
samochodowego w SPP.
§ 9. 1. Opłatę dodatkową w wysokości 50 i 35 zł za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu
samochodowego w SPP (zwaną dalej „opłatą dodatkową”) można uiścić:
1) w parkomacie - gotówką lub przy pomocy kart płatniczych nie wymagających
zatwierdzenia kodem PIN,
2) w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21/23;
3) na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ze skutkiem zapłaty w dniu
uznania na rachunku bankowym kwoty wpłaconej przelewem lub zgodnie z datą stempla
pocztowego umieszczoną na dowodzie wpłaty gotówkowej.
2. Opłatę dodatkową w wysokości 3 zł – można uiścić w kasie Miejskiego Zarządu Dróg
w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23.

3. Podstawą do uiszczenia opłaty dodatkowej jest wezwanie wystawione przez kontrolera
Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, umieszczone za wycieraczką przedniej szyby pojazdu
pozostawionego w SPP bez opłaconego postoju.
§ 10. 1. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:
1) wystąpienia na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej błędów formalnych;
2) uznania reklamacji złożonej w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu.

