
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/647/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 1 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. ze zm. w sprawie 

ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie 

Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1: 

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) opłata za wydanie duplikatu identyfikatora mieszkańca SPP, abonamentu SPP wystawionego na 

numer rejestracyjny,  miesięcznego abonamentu SPP do „Kaliskiej Karty Mieszkańca” lub 

identyfikatora dla osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się wynosi 

20,00 zł”. 

b) dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) opłata za wydanie miesięcznego abonamentu SPP do „Kaliskiej Karty Mieszkańca”, wynosi 

100,00 zł” 

2) W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania, stanowiącym załącznik do uchwały w § 11 dodaje się 

pkt. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku ubiegania się o Abonament SPP do „Kaliskiej Karty Mieszkańca”, w Biurze Obsługi 

Stefy Płatnego Parkowania należy przedstawić następujące dokumenty, których kopie pozostają w aktach 

sprawy: Kaliską Kartę Mieszkańca wydaną przez Miasto Kalisz, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, 

z którego wynika prawo własności lub współwłasności pojazdu, a w przypadku osób niebędących 

właścicielami pojazdu, dokument potwierdzający uprawnienie do dysponowania tym pojazdem. 

Abonament SPP-KKM wydawany będzie wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu na okres jednego 

miesiąca” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Andrzej Plichta 
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