DZIENNIK URZĘDOWY
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Elektronicznie
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UCHWAŁA NR 0007.68.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na obszarze miasta Sulechów
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania w wydzielonym obszarze centrum miasta Sulechów
obejmującą drogi publiczne:
1) Plac Ratuszowy;
2) ul. Gen. Sikorskiego;
3) ul. Chopina Fryderyka;
4) ul. Łukasiewicza;
5) ul. Kopernika;
6) ul. Nowy Rynek.
2. Lokalizację Strefy płatnego parkowania w formie graficznej określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania;
2) BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania;
3) Bilet parkingowy – dokument stwierdzający wniesienie opłaty za parkowanie w strefie na określony
czas, zawierający numer ewidencyjny i okres ważności;
4) Karta abonamentowa parkingowa – dokument stwierdzający wniesienie opłat za parkowanie na
określony czas, zawierający numer ewidencyjny i okres ważności.
§ 3. 1. Parkujący w SPP w wyznaczonych miejscach, zobowiązani są do ponoszenia opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych.
2. W przypadku zajęcia przez pojazd więcej niż jednego miejsca parkingowego, opłaty za postój należy
uiścić za każde zajęte miejsce parkingowe.
§ 4. 1. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w wyznaczonych
miejscach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 w wysokości:
1) za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł;
2) za drugą godzinę postoju – 2,40 zł;
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3) za trzecią godzinę postoju – 2,80 zł;
4) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł.
2. Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych w ust. 1, przy
czym minimalna opłata wynosi 0,50 zł.
3. Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP:
1) karta abonamentowa tygodniowa – 30,00 zł;
2) karta abonamentowa miesięczna – 90,00 zł;
3) karta abonamentowa kwartalna – 240,00 zł;
4) karta abonamentowa półroczna – 450,00 zł;
5) karta abonamentowa roczna – 800,00 zł.
§ 5. Za nieuiszczenie opłat określonych w § 4 ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
§ 6. Zerową stawkę opłat za parkowanie wprowadza się dla pojazdów:
1) Straży Miejskiej w Sulechowie;
2) Urzędu Miejskiego Sulechów;
3) oznakowanych kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.), która upoważnia do bezpłatnego parkowania na miejscach
wyznaczonych w strefie płatnego parkowania;
4) honorowych obywateli Gminy Sulechów.
§ 7. Parkujący w SPP uiszcza opłatę w następujący sposób:
1) wykupienie w automacie parkingowym (parkometrze) biletu parkingowego za kwotę odpowiadającą
przewidywanemu czasowi parkowania;
2) wykupienie w BSPP karty abonamentowej parkingowej;
3) przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego dokonanie płatności
mobilnych.
§ 8. 1. W przypadku określonym w § 5 wystawione zostanie wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej.
2. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do wniesienia opłaty
dodatkowej:
1) przelewem na konto bankowe Gminy Sulechów,
2) za pomocą opłatomatu w Urzędzie Miejskim Sulechów.
§ 9. Traci moc uchwała nr VIII/91//2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 71, poz. 1014),
zmieniona uchwałą nr XIX/240/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2008r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 55, poz. 1008), uchwałą nr XXXII/380/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca
2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 81, poz. 1094), uchwałą nr 0007.168.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 314), uchwałą nr 0007.556.2018 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1901).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie
Izabela Wojewoda
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Załącznik
do uchwały Nr 0007.68.2019
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 19 marca 2019r.

