UCHWAŁA NR IX /73/ 15
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia
we Wschowie strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania.
Na podstawie

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

o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 659 ze zm.), Rada Miejska we Wschowie
uchwala się, co następuje:

§ 1
W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Regulamin Strefy Płatnego
Parkowania do § 2 dodaje się ust. 10 i ust. 11 w brzmieniu:
10. Płatności mobilne – usługa pozwalająca uiszczać opłatę za postój pojazdu w SPP
za pomocą odpowiedniej aplikacji w urządzeniu mobilnym.
11. Identyfikator Płatności Mobilnej – informacja o uiszczaniu opłaty za postój poprzez
dokonanie płatności mobilnej.

§ 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rozdział I Przepisy Ogólne §5 otrzymuje
brzmienie:
1. W Strefie Płatnego Parkowania stosuje się następujące opłaty za postój pojazdu:
a) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie
biletu w parkometrze lub za pomocą płatności mobilnej;
b) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej w BSPP
lub za pomocą płatności mobilnej;
c) za zastrzeżone stanowisko postojowe - „koperta”.
2. Karty abonamentowe można wykupić w BSPP lub za pomocą aplikacji mobilnej
3. Opłatę za zastrzeżone stanowisko postojowe – „koperta” uiszcza się w BSPP
4. Wzory biletów parkingowych, kart abonamentowych i druków opłat dodatkowych,
zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/306/09, Rozdział II Realizacja Opłaty w Strefie
Płatnego Parkowania
1) § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty
za postój pojazdu i umieszczenie jej w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu
w sposób umożliwiający jej odczytanie. W przypadku korzystania z płatności mobilnej należy
oznakować pojazd bezpłatnym identyfikatorem płatności mobilnej.
2) §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
W przypadku uszkodzenia najbliższego parkometru, należy niezwłocznie wykupić bilet
parkingowy w innym parkometrze lub dokonać płatności mobilnej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hanna Knaflewska- Walkowiak

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty
dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w celu ułatwienia uiszczania
opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania we Wschowie proponujemy
wprowadzić płatność mobilną przy pomocy dedykowanej aplikacji.
Jest to

nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych biletów, która posiada szereg zalet

tj. korzystający z SPP może wnieść opłatę z dowolnego miejsca, nie ma konieczności
posiadania bilonu a płatność następuje za realny czas postoju.
Możliwość wykupienia biletów poprzez urządzenia mobilne (np. smartphone, tablet) jest
powszechna w wielu polskich miastach m. in. w Warszawie, Wrocławiu, Gorzowie
Wielkopolskim czy w sąsiedniej Sławie i Gostyniu
Mając na uwadze powyższe wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.

Sporządził:
Komendant Straży Miejskiej – Witold Skorupiński

