UCHWAŁA NR XXXIII/440/2021
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 24 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia
Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie, w załączniku nr 3, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Ustala się opłaty dodatkowe w następującej wysokości:
1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP - kwota 180,00 zł,
2) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej,
od daty wystawionego wezwania - kwota 90,00 zł,

nie później

niż

w terminie

7 dni

3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A, B lub C i przybycia do
BSPP w terminie 7 dni od daty wystawionego wezwania – kwota 50,00 zł”.;
2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminach określonych w § 17, BSPP wystawia
dodatkowe upomnienie w kwocie 180,00 zł, wraz z należnymi kosztami upomnienia.”.§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna oraz Kierownikowi Biura Strefy
Płatnego Parkowania w Gnieźnie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
W dniu 27 maja 2015 r. Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania w Gnieźnie. Jednocześnie art. 13 f ustawy o drogach publicznych przyznaje
radzie gminy prawo określenia wysokości opłat dodatkowych, w wypadku nie uiszczenia należnej
opłaty za postój.
Płatność za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania można dokonać poprzez zakup
biletu w parkomacie, korzystając z jednej z pięciu dostępnych aplikacji mobilnych lub nabycie
stosownego dokumentu np. abonamentu lub identyfikatora. Taki szeroki wachlarz możliwości
pozwala uniknąć otrzymania opłaty dodatkowej za brak opłaty.
Wobec ogólnego wzrostu cen usług i towarów oraz w celach prewencyjnych zachodzi
konieczność

waloryzacji

ustanowionych

uprzednio

przez

Radę

Miasta

Gniezna

opłat

dodatkowych.
Dla porównania wskazać można także, że wysokość opłaty dodatkowej w komunikacji
publicznej za przejazd osób bez ważnego biletu na wszystkich liniach autobusowych Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gnieźnie wynosi odpowiednio 180,00 zł, natomiast 90,00 zł
w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty u kontrolera lub najpóźniej następnego dnia
roboczego w Biurze.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer
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