
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/274/16 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w 

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

samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1-4, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)   uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2009 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. § 3 Opłaty za postój ustala się w następujących wysokościach: 

1) za pierwsze pół godziny - 1.00 zł (opłata minimalna); 

2) za pierwszą godzinę - 2,00 zł; 

3) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 2,00 zł; 

4) dla właściciela imiennej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub kierowcy przewożącego 

właściciela takiej karty - 0,00 zł; 

5) za postój motocykla - 0,00 zł; 

6) za abonament (opłata miesięczna) - 100,00 zł.”; 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. § 4 1. Postój jest płatny w następujących dniach: 

1) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00; 

2) ul. Marcinkowskiego we wtorki i piątki w godz. od 6.00 do 15.00.”; 

3) w § 5 skreśla się ustęp 6. 

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. § 6 Opłaty, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 3 pkt. 6 uiszcza się: 

1) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz lub  w kasie Urzędu Miejskiego 

Gminy Rawicz; 

2) w przypadku opłaty abonamentowej z góry, przed rozpoczęciem okresu    

obowiązywania abonamentu”; 
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5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. § 8 1. Do kontroli wnoszenia opłat za postój w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP. 

2. Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej i nie prowadzą 

sprzedaży abonamentów i biletów parkingowych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Przybylski 
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