
UCHWAŁA NR XIII/182/2019
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506 z p.zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, 13f ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p.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 2 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W podstrefie A – czerwonej: 

1) minimalna opłata za ¼ h 1,00 zł

2) za pierwszą godzinę: 3,60 zł

3) za drugą godzinę: 4,00 zł

4) za trzecią godzinę: 4,50 zł

5) za czwartą i każdą następną: 3,60 zł”;

2) w załączniku Nr 3  § 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP - kwota 75,00 zł,”;

3) w załączniku Nr 3  § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 
7 dni od daty wystawionego wezwania - kwota 50,00 zł,”;

4) w załączniku Nr 3  § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A i przybycia do BSPP 
w dniu, w którym nie uiszczono opłaty do godz. 18.00, a  najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
wystawionego wezwania, kwota 30,00 zł,”;

5) w załączniku Nr 3  § 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie B i przybycia do BSPP 
w dniu, w którym nie uiszczono opłaty do godz. 18.00, a najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
wystawionego wezwania, kwota 25,00 zł,”;

6) w załączniku Nr 3  § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie C i przybycia do BSPP 
w dniu, w którym nie uiszczono opłaty do godz. 18.00, a najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
wystawionego wezwania, kwota 20,00 zł,”;

7) w załączniku Nr 3 § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminach określonych w § 17, BSPP wystawia 
upomnienie w kwocie 75,00 zł, wraz z należnymi kosztami upomnienia.”.
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§ 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 z dniem 1 stycznia 2020 r.  po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gniezna

Michał Glejzer

Id: 360F2811-175F-4D37-B0A0-BD79FFDDADCB. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania w Gnieźnie.

Wobec znacznego zwiększenia liczby pojazdów w ścisłym centrum Miasta, przy
jednoczesnym deficycie miejsc parkingowych z uwagi na układ urbanistyczny i szerokość ulic,
konieczne jest zwiększenie rotacyjności korzystania z istniejących miejsc parkingowych.

Narzędziem służącym do skrócenia postoju oraz zwiększenia rotacyjności samochodów na
dostępnych miejscach postojowych jest zmiana stawek opłat za godzinę płatnego postoju
w podstrefie A oraz stawki za przekroczenie czasu postoju w danej podstrefie, jak również
wysokość opłaty dodatkowej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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