
UCHWAŁA NR XXX/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222). Rada Miejska w Pleszewie 
uchwala co następuje:

§ 1.  W regulaminie Strefy Płatnego Parkowania stanowiącym zał. nr 2 do  uchwały Nr XIX/233/2016 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w §2 dodaje się pkt 11:

„11) płatności mobilne - należy rozumieć wniesienie opłaty z zastosowaniem dowolnych telefonów 
komórkowych lub innych urządzeń umożliwiających łączność w systemie telefonii komórkowej”;

2) w §6 dodaje się pkt 3:

„3) wniesienie opłaty za pomocą płatności mobilnych”;

3) w §3dodaje się ust. 3:

„3. Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy i podaje ją do publicznej wiadomości z odpowiednim 
wyprzedzeniem”;

4) §7 dodaje się ust. 4:

„4. Płatność mobilna jest możliwa po wcześniejszej rejestracji i zainstalowania aplikacji płatności 
w telefonie komórkowym, które dokonuje się samodzielnie poprzez internet”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż 15 kwietnia 2018 r.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/341/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

Doświadczenia zebrane w czasie dotychczasowego funkcjonowania Strefy Płatnego parkowania

wskazały na konieczność dokonania zmian w uchwale nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

15 grudnia 2016 r., w szczególności w zakresie sposobu uiszczania opłat za pomocą płatności mobilnych.

Projekt uchwały uwzględnia uwagi zgłoszone przez użytkowników strefy.

w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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