
 

 

UCHWAŁA NR XX/237/20 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w  sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i  opłat 

dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z  dnia 25  marca 2015  rokuw  sprawie 

ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i  opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w  strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza (Dz.Urz. Województwa Wlkp. 

z 2015r. poz. 2125, z 2016r. poz. 5527, z 2017r. poz. 4446, z 2018r. poz. 3324, z 2019r. poz. 9275), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyznacza się strefę płatnego parkowania w ciągu dróg publicznych w następujących miejscach: 

1) ul. 3 Maja – (od ul. Wały J. Dąbrowskiego do ul. Wojska Polskiego); 

2) ul. Grunwaldzka – (od ul. M. Konopnickiej do ul. A. Mickiewicza); 

3) ul. Wały T. Kościuszki – strona wewnętrzna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Wały J. Dąbrowskiego); 

4) pl. Rawickiej Synagogi - (od ul. Wały T. Kościuszki do ul. A. Mickiewicza); 

5) ul. Plac Wolności – część zachodnia (od ul. 17 Stycznia do ul. Wazów); 

6) ul. Plac Wolności – (od ul. Szwedzkiej do ul. Sukienniczej); 

7) ul. Plac Wolności – część wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia); 

8) ul. 17 Stycznia – (od ul. B. Głowackiego do ul. S. Staszica); 

9) ul. K. Marcinkowskiego – (od ul. Sukienniczej do ul. Wały Powstańców Wlkp.).”; 

2) Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 2 zmienianej uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3) §4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Zakupu biletu parkingowego w parkomacie lub za pomocą odpowiedniej aplikacji zainstalowanej 

w urządzeniu mobilnym lub u inkasenta należy dokonać niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu 

w SPP.”. 
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4. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy, karta abonamentowa, informacja  

o korzystaniu z aplikacji mobilnej) lub dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania (karta 

parkingowa) kierujący pojazdem powinien umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, 

w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu. Umieszczenie 

dowodu w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu 

traktuje się jako postój nieopłacony." 

4) §11 otrzymuje brzmienie: 

„Burmistrz Gminy Rawicz może zawiesić pobieranie opłat w całej strefie płatnego 

parkowania lub w jej części ze względu na ważny interes społeczny poprzez wydanie 

zarządzenia, określającego termin zawieszenia i obszar, na którym obowiązuje 

zawieszenie.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Przybylski  
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