
UCHWAŁA NR XVIII/183/2019
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie poza 

drogami publicznymi, wprowadzenia opłat i ich wysokości za parkowanie pojazdów samochodowych na 
obszarze parkingu niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie, wysokości opłat dodatkowych 

i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 roku, Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) Rada Miejska 
w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/255/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z parkingu niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie poza drogami publicznymi, 
wprowadzenia opłat i ich wysokości za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze parkingu 
niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania, 
zmianie ulega załącznik nr 2.

§ 2. Nowy załącznik nr 2, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jarocinie

Rajmund Banaszyński

Id: 345AF919-44BA-4728-8966-8E259D2E81D7. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały 

Nr XVIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 23 sierpnia 2019r. 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały  

Nr XXI/255/2015 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 9 grudnia 2015 r. 

 

 

 

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych  

na Płatnym Parkingu Niestrzeżonym na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie.  

 

1 Opłaty jednorazowe 

1.1.   

za pierwsze pół godziny (opłata minimalna) 

za pierwszą godzinę 

za drugą godzinę 

za trzecią godzinę 

za czwartą i każdą następną godzinę 
 

 

4,00 zł 

5,00 zł 

5,40 zł 

5,80 zł 

5,00 zł 

2 Opłata dodatkowa 

2.1 W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BOPnR w 

godzinach jego funkcjonowania w dniu jej nałożenia - kwota stanowiąca wartość opłaty 

za parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu 

dokonania opłaty w BOPnR, plus kwota 10,00 zł. 

2.2 W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BOPnR w 

godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu jej nałożenia – 

kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie liczona od momentu utraty ważności 

biletu parkingowego do godz. 18.00 w dniu wystawienia plus 20,00 zł.  

2.3 W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w 

kasie BOPnR, lub przelewem w ciągu 7 dni (licząc z dniem postoju) opłata wynosi 

35,00 zł. 

2.4 W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie uiszczenia opłaty dodatkowej w 

ciągu 7 dni, a także nie uiszczenia opłaty dodatkowej w BOPnR w przypadku 

przekroczenia opłaconego czasu parkowania w sposób określony w § 14 pkt 1 i 2 

Regulaminu Płatnego Parkingu Niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w 

Jarocinie (licząc z dniem postoju) opłata wynosi 50,00 zł. 
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