
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/445/17 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz 

określenia sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948 i poz. 2255), Rada 

Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Mosiny ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych, zwaną dalej „Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego” (SPPN), w granicach określonych 

w załączniku nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego 

Parkowania Niestrzeżonego, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały. 

3. Za nieopłacenie postoju w przedmiotowej strefie ustala się opłaty dodatkowe, w wysokości określonej 

w załączniku nr 2 do uchwały. 

4. Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, 

określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach 

publicznych, wymienionych w § 1, pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9ºº do 

18ºº. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich 

pobierania. 

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2017 roku. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Mosinie 

(-) Małgorzata Kaptur 
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