
 

UCHWAŁA Nr X/49/2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 30 września 2015 r. 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat  

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego 

Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu 

pobierania 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)  

oraz art. 13  ust. 1 pkt 1 art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 13 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zmianami) Rada Miejska  

w Rakoniewicach  uchwala, co następuje 

 

§ 1.  1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na terenie miasta Rakoniewice, 

obejmującą Plac Powstańców Wielkopolskich. 

2.  Obszar Strefy Płatnego Parkowania określa załącznik graficzny nr 1 do uchwały. 

§ 2.  1. Ustala się wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w wysokości 

określonej w załączniku nr 2 do uchwały. 

2.  Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w wysokości 

określonej w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3.  Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania  oraz parkowania 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania  

jak i sposób pobierania opłat, o których mowa w § 2, określa Regulamin Strefy Płatnego 

Parkowania, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4.  Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych wymienionych w § 2 pobiera 

się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9
00

 do 17
00

, oraz w soboty  

od 9
00

 do 13
00

.  

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  

 

UCHWAŁY Nr X/49/2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 30 września 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat  

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego 

Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu 

pobierania 

 

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa zasady wprowadzenia 

stref płatnego parkowania. Strefy ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym 

deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów. 

Istniejący w Rakoniewicach w obszarze Placu Powstańców Wielkopolskich  deficyt 

miejsc postojowych powoduje poważne ograniczenia w parkowaniu pojazdów zarówno 

mieszkańców, ruchu tranzytowego, turystów i licznych gości. 

Celem zwiększenia rotacji parkujących w tym rejonie pojazdów, w pełni 

uzasadnionym jest wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania. 

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Rakoniewicach zmniejszy popyt na 

parkowanie, skróci czas parkowania w obszarze centrum do niezbędnego minimum, umożliwi 

znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości celu podróży, poprawi 

warunki i dyscyplinę parkowania, zmniejszy natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc 

parkingowych i ograniczając emisję hałasu i spalin, wpłynie na poprawę warunków życia 

mieszkańców. 

Uzyskane środki stanowiące dochód gminy, będą przeznaczone na utrzymanie dróg 

oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych. 

 

 

 

 

 


