UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 25 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat
i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska
w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29
października 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat
dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1/ załączniki nr 2 i nr 3 otrzymują brzmienie:
„Załącznik nr 2

1. OPŁATY JEDNORAZOWE za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania

OPŁATY JEDNORAZOWE

Wysokość opłat

1. Minimalna opłata za 15 minut

0,40 zł

2. Za pierwszą godzinę

1,60 zł

3. Za drugą godzinę

1,90 zł

4. Za trzecią godzinę

2,20 zł

5. Za czwartą i za każdą następną

1,60 zł

1. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE – Identyfikatory

Za zastrzeżone stanowiska postojowe
/koperty/ w strefie płatnego parkowania
w dni robocze /od poniedziałku do piątku/
w okresie miesięcznym /30 kolejnych dni
kalendarzowych/:

150,00 zł

Za parkowanie pojazdów pogotowia
gazowego,
energetycznego,
wodnokanalizacyjnego /podczas wykonywania
obowiązków/
Dla pojazdów samochodowych
zaopatrzonych
w
kartę
parkingową,
parkujących na miejscu wyznaczonym
dla niepełnosprawnych

Za parkowanie pojazdów dostarczających
zaopatrzenie do
pobliskich sklepów
i zakładów usługowych – przez czas
rozładunku, nie dłużej niż 30 minut

0 zł

0 zł

0 zł

2. OPŁATY ABONAMENTOWE – Karty abonamentowe

Abonament miesięczny /30 kolejnych dni
kalendarzowych/ nie powodujący powstania
roszczenia
o
udostępnienie miejsca
parkingowego:
1) tylko na
jeden
pojazd dla osób
zameldowanych w lokalu
mieszkalnym
usytuowanym
przy
ulicach
objętych strefą płatnego parkowania
będących właścicielem lub użytkownikiem /na podstawie umowy leasingu
lub przewłaszczenia na zabezpieczenie
z instytucjami kredytowymi, zawartej
z bankiem/ pojazdu samochodowego
o masie do 3,5 tony
2) dla pozostałych pojazdów

15,00 zł

100,00 zł

Załącznik nr 3

OPŁATY DODATKOWE ZA POSTÓJ POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Lp.

Powód opłaty

Wysokość opłaty

1.

Przekroczenie opłaconego czasu postoju (płatne
w terminie 7 dni od wystawienia wezwania)

10 zł.

2.

Nieuiszczenie opłaty za parkowanie i zgłoszenie się
do uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni od daty
nieopłacenia postoju

20 zł.

3.

Nieuiszczenie opłaty za parkowanie i zgłoszenie się
do uiszczenia opłaty po upływie 3 dni a przed
upływem 7 dni od daty nieopłacenia postoju

30 zł.

4.

Nieuiszczenie opłaty za przekroczenie opłaconego
czasu postoju oraz nieuiszczenie opłaty za parkowanie
w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania

50 zł.

„
2/ W załączniku nr 4 punkty 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„16. Opłatę dodatkową wpłaca się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 72 1020
2267 0000 4402 0004 2374.
17. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

