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Poz. 2125
UCHWAŁA NR XXXV/397/13
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie,
wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013r., poz. 206, ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 2, Rozdział III, OPLATY DODATKOWE, otrzymuje brzmienie :
III. OPŁATY DODATKOWE
1. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej i nie dokonanie wpłaty należności
w terminie o którym mowa w § 12 ust 3 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania - 50,00 zł
2. Wysokość opłaty dodatkowej za parkowanie ponad czas opłacony: - 30,00 zł
3. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP i dokonanie wpłaty w ciągu 14 dni
kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania . - 35,00 zł.
§ 2. W załączniku Nr 3, Rozdział I, Przepisy Ogólne, § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Wzory biletów parkingowych, kart abonamentowych i druków opłat dodatkowych, zatwierdza Burmistrz
Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3. W załączniku Nr 3 ROZDZIAŁ III: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁAT OPŁATA
DODATKOWA, § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, bez wniesienia opłaty, pobiera się opłaty dodatkowe
w wysokości określonej w zał. Nr 2 do Uchwały.
2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się: a/ nie wniesienie opłat za parkowanie
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II. niniejszego regulaminu, b/ parkowanie ponad czas opłacony.
3. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu
wystawienia wezwania, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu
4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ściągnięciu

w trybie

określonym

w przepisach

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do anulowania opłaty dodatkowej o której mowa
§ 12 ust. 1 Regulaminu w przypadku przestawienia oryginalnego biletu parkingowego wykupionego w SPP we
Wschowie ważnego w czasie wystawienia wezwania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmin y Wschowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Franciszek Baśczyn

