
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/162/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr LV/328/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie 

ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Kępna, ustalenia stawek 

opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13b ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/328/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Kępna, ustalenia stawek opłat za 

parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (Wielk. z 2014 r. 

poz. 4161; zm.: Wielk. z 2014 r. poz. 6582, z 2015 r. poz. 3683 oraz z 2017 r. poz. 726), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Ustala się następujące stawki opłat za postój pojazdów 

samochodowych w strefach płatnego parkowania: 

1) za pierwszą godzinę postoju - 2,40 zł; 

2) za drugą godzinę postoju -   2,60 zł; 

3) za trzecią godzinę postoju – 3,00 zł; 

4) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju (powyżej trzech godzin) - 2,40 zł. 

2. Minimalny opłacony czas parkowania w strefach płatnego parkowania wynosi 40 minut za kwotę 

1,60 zł."; 

2) w § 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się następujące stawki opłat abonamentowych: 

1) karta abonamentowa jednotygodniowa upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego 

parkowania - 60,00 zł, 

2) karta abonamentowa dwutygodniowa upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania 

- 110,00 zł, 

3) karta abonamentowa miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania - 

220,00 zł, 

4) karta abonamentowa miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania 

z wyłączeniem Rynku - 100,00 zł. 
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5) karta abonamentowa roczna (identyfikator mieszkańca) jest wydawana osobie spełniającej warunki 

określone w ust. 7-8, roczna stawka opłaty wynosi: 

a) 240,00 zł za pierwszy pojazd, 

b) 240,00 zł za drugi pojazd, 

c) 240,00 zł za każdy następny pojazd. 

6) za postój przez całą dobę na zastrzeżonym stanowisku postojowym (z wyłączeniem miejsc postojowych 

wykonanych z kamienia naturalnego) tzw. "koperta" - karta abonamentowa parkingowa roczna - 

5.000,00 zł.”; 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu: 

„7. Abonament roczny (identyfikator mieszkańca) może wykupić osoba zameldowana przy ulicach 

objętych strefą płatnego parkowania, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) jest zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 8; 

b) jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem pojazdu samochodowego na podstawie 

umowy leasingu, najmu przy czym okres trwania umowy najmu wynosi co najmniej 3 miesiące, 

c) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Kępno. 

8. Osoby zameldowane na pobyt czasowy w lokalach lub budynkach usytuowanych przy ulicach 

objętych strefą płatnego parkowania nabywają na okres maksymalnie 12 miesięcy uprawnienia, 

o których mowa w ust. 2 pkt 5, od chwili zameldowania, pod warunkiem, że zamierzony czas trwania 

pobytu wynosi min. 3 miesiące. Karta wydawana jest na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca, 

w którym upływa termin zameldowania.”.. 

3) w §6 po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu: 

„41. Osoby, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 5 uchwały mogą wykupić abonament roczny 

(identyfikator mieszkańca) po przedstawieniu w Biurze Stref Płatnego Parkowania następujących 

dokumentów: 

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, 

2) umowy najmu lub umowy leasingu pojazdu, 

3) dokumentu tożsamości, 

4) oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni z potwierdzeniem jego przyjęcia przez Urząd 

Skarbowy w Kępnie lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet wydrukowaną 

pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) wraz 

z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.”;; 

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się 

opłatę dodatkową w wysokości 80 zł. W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona 

w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia zawiadomienia o obowiązku jej 

uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 40 zł.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 października 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kępnie 

(-) Andrzej Stachowiak 
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