
ZARZĄDZENIE NR 694/2021 
BURMISTRZA GMINY RAWICZ 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na placach gminnych i drogach 
wewnętrznych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 
i 1378), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 
zm.) oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr III/38/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Gminy Rawicz uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie 
z parkingów usytuowanych na terenach nie zaliczanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, zarządzam co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustalam opłaty za postój pojazdów samochodowych na terenie nie  zaliczonym do żadnej z  
kategorii dróg publicznych, w Rawiczu   ul. Rynek – plac wokół ratusza. 

2. Graficzne przedstawienie obszaru objętego opłatą określa załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. 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) za abonament – 100,00 zł (za miesiąc) 

2. Ustalam zerową stawkę opłaty dla: 

1) właściciela imiennej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub kierowcy przewożącego właściciela 
takiej karty; 

2) postoju motocykla; 

3) pojazdów podczas wykonywania czynności służbowych takich jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż 
Pożarna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie wodno-kanalizacyjne, Pogotowie Energetyczne i innych pojazdów 
gminnych jednostek organizacyjnych podległych lub utworzonych przez Gminę Rawicz. 

§ 3. 1. Postój jest płatny od poniedziałku do piątku w  godz. od 8.00 do 18.00; 

2. Opłaty nie pobiera się w dni ustawowo wolne od pracy. 

3. Zakup biletu parkingowego w parkomacie lub za pomocą odpowiedniej aplikacji zainstalowanej 
w urządzeniu mobilnym lub u inkasenta należy dokonać niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały 
przewidywany czas postoju. 

4. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój 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. 

5. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

6. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić bilet parkingowy 
w innym parkomacie. 

§ 4. 1. Za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie opłaconego czasu postoju, pobiera się opłatę 
dodatkową w  wysokości 50,00  zł. 

2. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona 
w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. 
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3. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej zawierające: datę, miejsce, czas postoju, numer rejestracyjny 
pojazdu, pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty, kontroler umieszcza na przedniej szybie pojazdu pod 
wycieraczką po jego wydrukowaniu. 

4. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia wystawienie wezwania. 

5. Zaginięcie wezwania nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. 

6. W przypadku niewniesienia opłaty za postój lub przekroczenie opłaconego czasu postoju kontroler dla 
celów dowodowych sporządzi zdjęcia pojazdu. 

7. W przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej w terminie, o którym mowa w ust. 4 opłata dodatkowa 
dochodzona będzie przed sądem w postępowaniu cywilnym. 

8. W sytuacji określonej w ust. 7 oprócz opłaty dodatkowej dodane będą koszty wezwań i koszty ustalenia 
właściciela pojazdu. 

9. Poprzez wjazd na parking wjeżdżający wyraża jednocześnie zgodę na warunki i opłaty określone 
w niniejszym zarządzeniu. 

§ 5. Opłatę, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 1 pkt 4 uiszcza się przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. 

§ 6. 1. Do kontroli wnoszonych opłat za postój upoważnieni są wyłącznie oznaczeni kontrolerzy. 

2. Kontrolerzy nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej i biletów parkingowych. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 1006/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłat za 
postój pojazdów samochodowych na placach gminnych i drogach wewnętrznych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 694/2021

Burmistrza Gminy Rawicz

z dnia 19 stycznia 2021 r.
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