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Uchwała Nr XXI/278/12 

Rady Miasta Piły 

z dnia 29.05.2012 r. 

zmieniaj�ca uchwał� w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego 

parkowania, ustalenia wysoko�ci stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysoko�ci opłaty dodatkowej oraz 

okre�lenia sposobu pobierania tych opłat 

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

samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 

80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 

21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) 

oraz art. 13b ust. 3, 4, 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 

2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 

i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, 

Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321.)  

Rada Miasta Piły uchwala, co nast�puje: 

§  1  W Uchwale Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 r. w 

sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysoko�ci 

stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych 
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parkingach, wysoko�ci opłaty dodatkowej oraz okre�lenia sposobu pobierania tych 

opłat, wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§1. Wyznacza si� w mie�cie Pile parkingi do odpłatnego parkowania pojazdów 

samochodowych w ci�gu nast�puj�cych dróg publicznych :  

Al. Piastów, Pl. Zwyci�stwa, ul. Buczka, ul. Boh. Stalingradu po stronie ci�gów 

handlowych, ul. Sikorskiego, Pl. Staszica.”

2) § 2 ust. 2  uchwały otrzymuje brzmienie: 

„2. Dopuszcza si�: 

−  pobieranie opłat za pierwsze 60 minut parkowania na parkingach płatnych 

niestrze�onych w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

przez osoby niepełnosprawne legitymuj�ce si� kart� parkingow� osoby 

niepełnosprawnej  w wysoko�ci 0,00 zł. – „stawka zerowa”  

− pobieranie opłat za pierwsze 30 minut parkowania na parkingach płatnych 

niestrze�onych przy Pl. Staszica  w wysoko�ci 0,00 zł. – „stawka zerowa”  

− pobieranie opłat za parkowanie na parkingach płatnych niestrze�onych w 

wysoko�ci 0,00 zł – „stawka zerowa” podczas ogólnodost�pnych imprez 

organizowanych przez Urz�d Miasta Piły.  

− pobieranie opłat za 30 minut  parkowania w wysoko�ci  0,50 zł. 

− naliczenie opłat za pomoc� urz�dze� technicznych, dopuszczonych przez 

zarz�dzaj�cego miejscami postojowymi, odpowiednio do faktycznego czasu 

parkowania 

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 
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„§ 5. Ustala si� opłat� dodatkow� za nieuiszczenie opłaty za parkowanie 

pojazdu samochodowego na wyznaczonych parkingach płatnych niestrze�onych 

w wysoko�ci 50,00 zł.” 

§  2. Zał�cznik, o którym mowa w § 6 uchwały, otrzymuje brzmienie okre�lone 

w zał�czniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi Miasta Piły. 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego. 


