
UCHWAŁA NR V/78/2019
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 27 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Gniezna 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 
Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz.3685), wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 § 1 ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) św. Michała,”;

2) w załączniku nr 1 § 1 ust. 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

„27) Chociszewskiego.”;

3) do załącznika nr 1 § 1 ust. 2 po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) Jasną,”;

4) do załącznika nr 1 § 1 ust. 2 po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu: 

„29) Bł.Jolenty,”;

5) do załącznika nr 1 § 1 ust. 2 po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu: 

„30) Świętokrzyską,”;

6) do załącznika nr 1 § 1 ust. 2 po pkt 30 dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 

„31) Żuławy.”;

7) Załącznik nr 1.1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.         

8) do załącznika nr 2 § 2 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) abonament tygodniowy -  50,00 zł”;

9) w załączniku nr 2 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W podstrefie B – żółtej: 

1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł

2) za pierwszą godzinę: 2,20 zł

3) za drugą godzinę: 2,60 zł

4) za trzecią godzinę: 3,10 zł

5) za czwartą i każdą następną: 2,20 zł”;

10) w załączniku nr 2 § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W podstrefie C – zielonej  - obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe oraz ograniczenie 
czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h. 
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1) minimalna opłata za ¼ h 0,30 zł

2) za pierwszą godzinę 1,40 zł

3) za drugą godzinę 1,60 zł”;

11) uchyla się w załączniku nr 2 § 2 ust. 2 pkt 4.         

12) do załącznika nr 3 § 2 po ust. 19 dodaje się ust. 20 w brzmieniu: 

„20. Ustawa – ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz.  2068 z p. zm.).”;

13) w załączniku nr 3 § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za postój pojazdu w wyznaczonych 
oznakowaniem drogowym miejscach w SPP, w podstrefach A i B od poniedziałku do piątku od 
godziny 9.00 do godz. 18.00, a w podstrefie C od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00.”;

14) w załączniku nr 3 § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość obowiązującej opłaty za 1 godzinę postoju w określonej podstrefie i czas 
obowiązywania podstrefy jest podana na znakach D-44 oraz na parkometrach.”;

15) w załączniku nr 3 § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A, osoby niepełnosprawnej posiadającej 
aktualną kartę parkingową lub kartę seniora lub kartę dużej rodziny, wydawany jest osobie, 
o której mowa w ust. 6 tylko na jeden pojazd samochodowy na okres od 3 miesięcy do pół 
roku i obowiązuje w podstrefie A i B od chwili jego nabycia do dnia upływu jego ważności.”;

16) w załączniku nr 3 § 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A wydawany jest osobie, o której mowa 
w ust. 6 na okres od 3miesięcy do pół roku i obowiązuje w podstrefie A i B od chwili jego 
nabycia do dnia upływu jego ważności.”;

17) w załączniku nr 3 § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B, osoby niepełnosprawnej posiadającej 
aktualną kartę parkingową lub kartę seniora lub kartę dużej rodziny , wydawany jest osobie, 
o której mowa w ust. 6 tylko na jeden pojazd samochodowy na okres od 3 miesięcy do pół 
roku i obowiązuje w podstrefie B od chwili jego nabycia do dnia upływu jego ważności.”;

18) w załączniku nr 3 § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B wydawany jest osobie, o której mowa 
w ust. 6 na okres od 3miesięcy do pół roku i obowiązuje w podstrefie B od chwili jego nabycia 
do dnia upływu jego ważności.”;

19) w załączniku nr 3 § 15 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C, osoby niepełnosprawnej posiadającej 
aktualną kartę parkingową lub kartę seniora lub kartę dużej rodziny , wydawany jest osobie, 
o której mowa w ust. 6 tylko na jeden pojazd samochodowy na okres od 3 miesięcy do pół 
roku i obowiązuje w podstrefie B od chwili jego nabycia do dnia upływu jego ważności.”;

20) w załączniku nr 3 § 15 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
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„12. Identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C  wydawany jest osobie, o której mowa 
w ust. 6 na okres od 3miesięcy do pół roku i obowiązuje w podstrefie B od chwili jego nabycia 
do dnia upływu jego ważności.”;

21) w załączniku nr 3 § 15 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Identyfikator mieszkańca SPP z 50% bonifikatą wymienioną w Załączniku nr 2 do 
uchwały jest wydawany tylko na jeden pojazd osobie, o której mowie w ust. 6 posiadającej 
aktualną kartę parkingową, kartę seniora lub kartę dużej rodziny.”;

22) do załącznika nr 3 § 15 po ust. 23 dodaje się ust. 24 w brzmieniu: 

„24. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu 
uiszczonej opłaty.”;

23) w załączniku nr 3 § 17 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w przypadku nieumieszczenia ważnej opłaty w sposób określony w Rozdziale II niniejszego 
Regulaminu i przybycia do BSPP najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
wraz z dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie w okresie obejmującym datę i godzinę 
wystawienia wezwania - kwota 0,00 zł.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna oraz Kierownikowi Biura Strefy 
Płatnego  Parkowania w Gnieźnie.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z dniem 1 czerwca 2019r. i podlega ogłoszeniu w sposób  zwyczajowo  przyjęty 
na terenie Miasta Gniezna.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gniezna

Michał Glejzer
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Załącznik nr 1 
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Uzasadnienie

W dniu 27 maja 2015 r. Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania w Gnieźnie. Wobec deficytu miejsc parkingowych w ścisłym centrum
miasta i koniecznością zwiększenia rotacyjności korzystania z istniejących miejsc parkingowych,
podzielono centrum miasta na trzy podstrefy parkingowe: A, B i C ze zróżnicowanymi stawkami
opłat za postój pojazdu, a także ograniczeniami związanymi z pozostawaniem pojazdów w tych
podstrefach przez mieszkańców centrum.

Mając na względzie deficyt miejsc parkingowych w centrum miasta oraz promowanie
lokalnego transportu zbiorowego proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w ten sposób, że obowiązek uiszczania
opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania obowiązywać będzie również na ulicach:
Św. Michała, Chociszewskiego, Jasnej, Bł. Jolenty, Świętokrzyskiej oraz Żuławy.

W konsekwencji od dnia 1 czerwca 2019 r. powyższe ulice będzie obejmowała podstrefa B.
Dodatkowo zmieniają się stawki opłat za danę godzinę płatnego postoju w danej podstrefie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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