
UCHWAŁA NR XXXVI/410/13
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. 
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, 

wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013r., poz. 206 ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik Nr 1 Rozdział II OPLATY ABONAMENTOWE otrzymuje brzmienie : 

II. OPŁATY ABONAMENTOWE 

1. Stawka abonamentu miesięcznego dla: 

1) mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej pobieraniem opłat w Strefie 
Płatnego Parkowania - 20,00 zł 

2) właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy objętej pobieraniem opłat w Strefie Płatnego 
Parkowania - 20,00 zł 

3) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na nieruchomości przy ulicy objętej 
pobieraniem opłat w Strefie Płatnego Parkowania - 20,00 zł 

4) osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej - 10,00 zł 

2. Stawka abonamentu dla pozostałych użytkowników parkingów : 

1) abonament miesięczny na ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania - 50,00 zł 

2) abonament wydawany na okres nie krótszy niż 5 dni roboczych następujących po sobie - 3 zł. za jeden 
dzień 

3. Stawka opłaty miesięcznej za zastrzeżone stanowisko postojowe - 200,00 zł.

§ 2. W załączniku Nr 3 w Rozdziale II Realizacja Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania § 9 otrzymuje 
brzmienie: 

1. Wykupienie karty abonamentowej upoważnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, parkowania w wyznaczonym miejscu postoju w SPP, lecz nie uprawnia do 
zastrzegania stałego miejsca postoju. 

2. Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu jest: 

1) dla mieszkańców - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament jest ujawniona 
oraz jej dowód osobisty ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej pobieraniem opłat za 
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, 
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2) dla właściciela nieruchomości położonych przy ulicy objętej pobieraniem opłat w Strefie Płatnego 
Parkowania - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym właściciel jest ujawniony oraz dokument, z którego 
wynika prawo własności nieruchomości, 

3) dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na nieruchomości przy ulicy objętej 
pobieraniem opłat w Strefie Płatnego Parkowania - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym przedsiębiorca jest 
ujawniony lub inny dokument potwierdzający prawo użytkowania pojazdu, tytuł prawny do nieruchomości 
oraz odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, 

4) dla osoby niepełnosprawnej – ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej oraz dowód osobisty 
właściciela tej karty. 

3. Wykup abonamentu przez mieszkańca, właściciela nieruchomości, przedsiębiorcę, o których mowa 
w ustępie 2 upoważnia ich do parkowania w całej Strefie Płatnego Parkowania. 

4. Do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wydawana jest tylko jedna karta abonamentowa 
osoby niepełnosprawnej. 

5. Karta abonamentowa dla osoby niepełnosprawnej upoważnia ją do parkowania w całej strefie płatnego 
parkowania pod warunkiem wyłożenia w pojeździe karty abonamentowej wraz z ważną kartą parkingową 
osoby niepełnosprawnej w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 

6. W przypadku braku ważnej którejkolwiek z kart powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za parkowania 
w Strefie Płatnego Parkowania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmin y Wschowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Franciszek Baśczyn
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