
 

 

UCHWAŁA NR XX/247/16 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 15 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat 

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

(tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1440) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Gostyń, zwaną dalej “strefą” obejmującą 

następujące drogi publiczne (ulice): 

1) ul. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z Placem Karola 

Marcinkowskiego; 

2) ul. Powstańców Wielkopolskich od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z ul. Kolejową; 

3) ul. Wincentego Witosa od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Łącznikową; 

4) ul. Łazienna od skrzyżowania z Rynkiem do skrzyżowania z ul. Kaczą; 

5) ul. Łącznikowa od skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa do skrzyżowania z ul. Powstańców 

Wielkopolskich; 

6) ul. Wrocławska od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich”. 

2) § 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1)  za jeden tydzień (od poniedziałku do piątku) korzystania z miejsca postojowego w wysokości 40 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Grzegorz Skorupski 
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