
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/524/20 
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XV/174/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1a, 13b ust. 4 pkt 1a, 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470, 471 i 1087) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W wysokościach opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
w Wieluniu, stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia                 
3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości 
opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 14.01.2016 r. poz. 167) w § 
1 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:"§ 1.1) za parkowanie do pół godziny 1,00 (zł)". 

§ 2.  W regulaminie strefy płatnego parkowania w Wieluniu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 
XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich 
pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 14.01.2016 r. poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Za parkowanie w Strefie bez uiszczonej opłaty parkingowej lub 
przekroczenie limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
50,00 zł”. 

2) w § 10 skreśla się ustęp 2. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2021 roku.        

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieluniu 

 
 

Tomasz Akulicz 
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