UCHWAŁA NR XXV/197/16
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Trzcianki oraz
wysokości opłat za parkowanie i sposobów ich pobierania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13b ust. 3 i
4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281 oraz
Dz. U. z 2016 r. poz. 770) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta
Trzcianki, obejmującą parking przy zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego i
Tadeusza Kościuszki.
2. Obszar strefy, o której mowa w ust. 1, oznaczony jest w załączniku do uchwały.
§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania od
poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 16.00 pobiera się opłatę.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie pobiera się w dni świąteczne, ustawowo
wolne od pracy.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty, o której mowa w §2 ust. 1:
1) za parkowanie do pół godziny

- 0,50 zł

2) za parkowanie przez godzinę

- 1,00 zł

3) za parkowanie w drugiej godzinie

- 1,20 zł

4) za parkowanie w trzeciej godzinie

- 1,40 zł

5) za parkowanie w czwartej i każdej kolejnej godzinie

- 1,00 zł

2. Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 150,00 zł za miesiąc na
określony pojazd.
3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
1) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne
posiadających upoważnienie określone w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) - za pierwsze 60 minut
postoju, po pobraniu bezpłatnego biletu;
2) oznaczonych pojazdów pogotowia energetycznego oraz pogotowia gazowego.
§ 4. 1. Opłaty za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju,
niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania.
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2. Opłatę za parkowanie uiszcza się poprzez wykupienie biletu parkingowego w
parkomacie lub bezgotówkowo za pomocą telefonu komórkowego.
3. Minimalna opłata wynosi 0,50 zł.
4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
5. Opłatę abonamentową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki.
6. Uiszczenie opłaty abonamentowej nie gwarantuje miejsca postoju.
§ 5. Bilet z parkomatu, abonament miesięczny, dowód wniesienia opłaty za pomocą
telefonu komórkowego oraz identyfikator osób, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,
należy wyłożyć wewnątrz pojazdu, za przednią szybę, w sposób umożliwiający
odczytanie treści.
§ 6. 1. Do kontroli prawidłowego opłacenia czasu parkowania w strefie płatnego
parkowania upoważniony jest kontroler wyznaczony przez Burmistrza Trzcianki.
2. Zaświadczenie o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty kontroler
umieszcza za wycieraczką samochodu. Utrata zawiadomienia nie zwalnia z obowiązku
uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w § 7.
§ 7. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, zgodnie ze stawkami określonymi w
uchwale oraz parkowanie ponad opłacony czas, pobiera się opłatę dodatkową w
wysokości 50 zł.
2. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego
Trzcianki lub przelewem na rachunek bankowy gminy Trzcianka.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu zawiadomienia o stwierdzeniu
parkowania bez uiszczenia opłaty albo w najbliższym dniu roboczym po tym dniu,
opłata dodatkowa wynosi 20 zł.
4. W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej przelewem, za dzień uiszczenia
opłaty uznaje się dzień polecenia przelewu na rachunek gminy Trzcianka.
5. Opłata dodatkowa jest anulowana w przypadku okazania właściwemu stanowisku
w Urzędzie Miejskim Trzcianki:
1) abonamentu ważnego w dniu wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w §
6 ust. 2;
2) ważnej karty parkingowej oraz ważnego biletu bezpłatnego pobranego w
parkomacie na czas postoju.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/197/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 czerwca 2016 r.
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