UCHWAŁA NR XXXVII/275/2017
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania, zwaną dalej SPP na terenie miasta Krotoszyna.
2. SPP obejmuje ulice wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w SPP pobiera
się opłaty.
2. Ustala się następujące stawki opłat dla obszaru A:
1) Bilet parkingowy:
a) za pierwsze 0,5 godziny parkowania – 1,00 zł,
b) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
c) za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
d) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,00 zł.
2) Opłaty abonamentowe
a) dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej SPP:
- abonament miesięczny – 40,00 zł,
- abonament 12-miesięczny – 400,00 zł,
b) dla pozostałych użytkowników parkingów:
- abonament półmiesięczny – 45,00 zł,
- abonament miesięczny – 90,00 zł,
- abonament 6-miesięczny – 450,00 zł,
- abonament 12-miesięczny – 900,00 zł.
c) za zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach wyłączności (tzw. „koperta”):
- abonament miesięczny – 150,00 zł,
- abonament 6-miesięczny – 750,00 zł,
- abonament 12-miesięczny – 1.500,00 zł
3. Ustala się dla obszaru B stawkę opłaty za postój - 2,50 zł.
4. Ustala się stawkę zerową za parkowanie dla:
1) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów,
legitymujących się kartą parkingową potwierdzającą to uprawnienie, na wyznaczonych miejscach postojowych,
2) pojazdów Straży Miejskiej w Krotoszynie.
§ 3. 1. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój, za uiszczenie opłaty w zaniżonej
wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu postoju w wysokości 50,00 zł,
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2. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie
7 dni licząc od dnia wystawienia wezwania.
3. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu, w przypadku:
1) okazania ważnego biletu parkingowego,
2) okazania ważnego abonamentu SPP,
3) okazania ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.
§ 4. 1. 1. Opłaty pobiera się za parkowanie:
1) dla obszaru A w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1830,
2) dla obszaru B w dni targowe robocze w godzinach od 600 do 1400.
2. Opłatę za czas parkowania w SPP uiszcza się:
1) dla obszaru A z góry poprzez:
a) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie,
-

minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny,
wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominałach:
5,00 zł, 2,00 zł, 1,00 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr.
opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytych monet.

b) wykupienie abonamentu SPP,
c) wykupienie indywidualnego zezwolenia SPP tj. za zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach
wyłączności tzw. "koperta",
d) wniesienie opłaty poprzez elektroniczny system płatności, zwanego dalej ESP, w przypadku jego
uruchomienia,
e) wykupienie biletu parkingowego u obsługi SPP w przypadku awarii parkomatu.
2) dla obszaru B poprzez opłacenie w kasie parkingowej przy ul. Targowej w Krotoszynie biletu jednorazowego,
otrzymanego jako wydruk z automatu parkingowego lub u obsługi SPP w przypadku awarii kasy parkingowej.
3. Wniesienie w SPP na obszarze A opłaty przekraczającej kwotę należną do końca dnia parkowania, powoduje
przeniesienie nadwyżki na najbliższy następny dzień płatny.
4. W ramach czasu oznaczonego na bilecie parkingowym można zmieniać miejsce postoju w SPP na obszarze
A.
5. Wykupienie w SPP na obszarze A biletu parkingowego, abonamentu SPP, zastrzeżonego stanowiska
postojowego na prawach wyłączności tzw. koperty lub poprzez ESP nie stanowi podstaw do roszczeń w przypadku
braku miejsc parkingowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XV/116/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 11 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Krotoszyna, stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej
pobieranej w przypadku nie uiszczenia tych opłat oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego z 2003 r., Nr 212, poz. 4506 ze zm.).
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/275/2017
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Krotoszyna dzieli się na:
1. Obszar A, który obejmuje następujące ulice:
1) Aleja Powstańców Wielkopolskich,
2) ul. Benicka na odcinku od ul. Słodowej do ul. Mickiewicza,
3) ul. Domki Farne,
4) ul. Dworcowa na odcinku od ul. Kobylińskiej do ul. Konstytucji 3 Maja,
5) ul. Farna,
6) ul. Floriańska,
7) ul. Garncarska,
8) ul. Gołębia,
9) ul. Kaliska,
10) ul. Kaszarska,
11) ul. Klasztorna,
12) ul. Kościuszki,
13) ul. Koźmińska na odcinku od Rynku do ul. Mickiewicza,
14) ul. Krótka,
15) ul. Mały Rynek,
16) ul. Nowa,
17) ul. Piastowska,
18) ul. Piekarska,
19) Plac Jana Pawła II,
20) ul. Podgórna,
21) ul. Polna,
22) ul. Poprzeczna,
23) Rynek,
24) ul. Rynkowa,
25) ul. Skośna,
26) ul. Słodowa,
27) ul. Spichrzowa,
28) ul. Studzienna,
29) ul. Wąska,
30) ul. Więźniów Politycznych na odcinku od ul. Koźmińskiej do ul. Kobierskiej,
31) ul. Woskowa,
32) ul. Zamkowa,
33) ul. Zdunowska na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. 56-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej,
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34) ul. Zdunowska na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kołłątaja,
35) parking przy ul. Słodowej obok Posterunku Energetycznego,
36) parking przy ul. Słodowej obok Domu Parafialnego św. Ap. Piotra i Pawła,
37) parkingi przy ul. Olimpijskiej,
38) parking przy ul. Benickiej obok Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej.
2. Obszar B, który obejmuje parking przy ul. Targowej obok targowiska miejskiego.
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Uzasadnienie
Głównym celem utworzenia w 2003 roku uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie strefy płatnego parkowania
w Krotoszynie było wymuszenie ruchu (rotacji) pojazdów parkujących w mieście. Z biegiem lat rozszerzenie
strefy przyczyniło się do zwiększenia rotacji pojazdów samochodowych, tym samym zlikwidowania problemu
braku miejsc postojowych, w szczególności w okolicach najważniejszych instytucji użyteczności publicznej
oraz sklepów i banków.
Projekt aktualnej uchwały uwzględnia wskazania wynikające z wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu stwierdzającego nieważność niektórych postanowień wcześniejszych uchwał.
Ponadto został pozytywnie zaopiniowany przez Starostę Krotoszyńskiego jako organu zarządzającego
ruchem i Powiatowy Zarząd Dróg jako zarządcę dróg powiatowych.

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek
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