
UCHWAŁA NR XXI/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 stycznia 
2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Nowego Tomyśla, 

wprowadzenia opłat za parkowanie w tej strefie pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłat za 
parkowanie oraz opłat dodatkowych, a także określenia sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/219/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 
Parkowania na terenie miasta Nowego Tomyśla, wprowadzenia opłat za parkowanie w tej strefie pojazdów 
samochodowych, wysokości stawek opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych, a także określenia sposobu 
ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 1266) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 3 Część druga: „Opłaty dodatkowe” otrzymuje brzmienie:

1) W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:
- 50,00 zł - jeżeli zobowiązany uregulował ją w terminie 3 dni po dniu wystawienia wezwania
- 100,00 zł - jeżeli zobowiązany uregulował ją w terminie do 14 dni po dniu wystawienia wezwania,
2) W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie, wysokość opłaty dodatkowej wynosi
200,00 zł. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty, winna uregulować opłatę dodatkową w terminie do 14 dni 
po dniu wystawienia wezwania.

2) w Załączniku Nr 4 § 7 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) dla osób legitymujących się ważną kartą parkingową o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.), na wyznaczonych 
miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych parkujących w SPP.”;

3) w Załączniku Nr 4 w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy         
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze 
zm).”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXI/264/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Nowego Tomyśla,
wprowadzenia opłat za parkowanie w tej strefie pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłat
za parkowanie oraz opłat dodatkowych, a także określenia sposobu ich pobierania

Po wejściu w życie powołanej uchwały okazało się, iż niektóre zawarte w jej treści zapisy wymagają korekt.
W tym zakresie wzięto również pod uwagę zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty i opinie, które
usprawniają stosowanie uchwały w praktyce.
Ze względu na wskazane okoliczności oraz z uwagi na uregulowania prawne zawarte w powołanych
przepisach ustaw o samorządzie gminnym i o drogach publicznych postanowiono wprowadzić niniejsze
zmiany.
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