
UCHWAŁA NR XII/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w 
sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art.13b, ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 
Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i 
sposobu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 2 maja 2016 roku";

2) w § 3  Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania stanowiącym zał. Nr 2 do uchwały dodaje się ust. 3 w 
brzmieniu:

"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".

§ 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.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/136/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Wprowadzenie możliwości zaniechania poboru opłat w niektóre dni spowdowane jest faktem, że na
ulicach objętych strefą parkowania organizowane są w ciągu roku różne imprezy masowe, uroczystości
kościelne lub inne spotkania, które wykluczaja możliwość ruchu pojazdów i ich parkowania.

Zmiana terminu wejścia w życie uchwały nr X/109/2016 z 17 grudnia 2015 roku spowodowana jest
koniecznością unieważnienia pierwszego przetargu na zakup i montaż parkomatów i przeprowadzenia
nowego postępowania przetargowego.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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