
Uchwała Nr II/15/18
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 
poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 13 ust. 1, art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale 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 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz 4467) wprowadza się następujące 
zmiany:

 

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty, o której mowa w § 
2 ust. 1:

1) za parkowanie do pół godziny                         - brak opłaty;

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 kolejnej godzinie -1,00 zł.

2. Parkowanie do pół godziny bez uiszczenia opłaty możliwe jest 
jedynie po pobraniu bezpłatnego biletu parkingowego w parkomacie.

3. Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 150 zł za 
miesiąc na określony pojazd.
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4. 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 2018 r. 
poz. 1990, ze zm.)- za pierwsze 60 minut postoju, po pobraniu 
bezpłatnego biletu;

2) oznaczonych pojazdów pogotowia energetycznego oraz pogotowia 
gazowego.”;

2) w §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minimalna opłata wynosi 1 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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