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Uchwała Nr XVII/203/04

Rady Miasta Piły

z dnia 27 stycznia 2004 r.

w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty

dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13b ust. 3, 4, 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Rada Miasta Piły
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się w mieście Pile parkingi do odpłatnego parkowania pojazdów samochodowych w ciągu
następujących dróg publicznych :
Al. Piastów, Pl. Zwycięstwa, ul. Buczka, ul. Boh. Stalingradu po stronie ciągów handlowych, ul.
Sikorskiego.

§ 2. 1.Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 18 00, w wysokości:
- za pierwszą godzinę - 1,00 zł
- za drugą godzinę - 1,20 zł
- za trzecią godzinę - 1,40 zł
- za czwartą i kolejne godziny - po 1,00 zł

2. Dopuszcza się:
- pobieranie opłat za ½ godziny parkowania w wysokości 0,50 zł.
- naliczenie opłat za pomocą urządzeń technicznych, dopuszczonych przez zarządzającego miejscami
postojowymi, umożliwiających naliczanie opłat odpowiednio do faktycznego czasu parkowania.

§ 3. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych
stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych na parkingach płatnych w wysokości:
- za 10 godzin w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku - 222,00 zł miesięcznie za 1
stanowisko

§ 4. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach będą pobierane w
sposób następujący:
- opłata zryczałtowana za parkowanie na prawach wyłączności będzie pobierana z góry za okresy
półroczne
- opłata za parkowanie według stawek określonych w §2 będzie pobierana przez sprzedaż biletów
kontrolnych, na których przy rozpoczęciu parkowania zostanie jednoznacznie określony czas parkowania

§ 5. Ustala się opłatę dodatkową za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego na
wyznaczonych parkingach płatnych niestrzeżonych w wysokości 25,00 zł.

§ 6. Ustala się regulamin funkcjonowania parkingów płatnych niestrzeżonych w brzmieniu jak w
załączniku do uchwały.

§ 7. Traci moc:
1. Uchwała Nr XI/84/95 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 lutego 1995r. w sprawie obszaru i miejsc do
odpłatnego parkowania pojazdów samochodowych w mieście Pile.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Piły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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 PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA PIŁY

/-/ Mieczysław Augustyn

Tekst uchwały ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 29 z 11 marca
2004 r. pod poz. 774.


