UCHWAŁA NR XXXVIII/225/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na
obszarze Gminy Miasta Łęczyca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f ust. 2, ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.
poz.296 i poz. 1579) Rada Miejska w Łęczycy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Łęczycy, zwaną
dalej Strefą, której zakres terytorialny jest określony w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Miejsca do parkowania w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone.
§ 3. Na obszarze strefy płatnego parkowania opłata za parkowanie pojazdów będzie pobierana w dni robocze:
1. poniedziałek od godziny 8.00 do 15:30
2. wtorek od godziny 8.00 do 17.30
3. środa od godziny 8.00 do 15:30
4. czwartek od godziny 8.00 do 15:30
5. piątek od godziny 8.00 do 15:30
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach
postojowych:
1) za pierwsze 1/2 godziny – 0,00 zł,
2) za pierwszą godzinę parkowania - 1,50 zł,
2) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania - 1,70 zł,
3) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł,
4) za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 1,50 zł
§ 5. Dowodem na podstawie którego ustala się czas parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania jest
bilet parkingowy.
§ 6. W przypadku zagubienia biletu parkingowego za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania
pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 20 zł za każdy rozpoczęty dzień parkowania w terminach, o których
mowa w § 3.
§ 7. Ustala się zerową stawkę opłat dla:
1) Honorowych Obywateli Miasta Łęczyca;
2) osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j.:Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
3) pracowników następujących służb, poruszających się podczas wykonywania obowiązków służbowych,
pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a) Straży Miejskiej,
b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
c) pogotowia gazowego,
d) pogotowia energetycznego,
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e) pogotowia ciepłowniczego,
f) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
g) Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”;
§ 8. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana będzie opłata dodatkowa
w wysokości 30,00 zł.
§ 9. Sposób pobierania opłat określa Regulamin Poboru opłat w strefie płatnego parkowania stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 10. Zarządca:
1) pobiera opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i opłatę dodatkową,
2) sprawuje kontrolę uiszczania opłat przez kierowców za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania,
3) prowadzi egzekucję nieuiszczonych opłat.
§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łęczyca.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kulesza
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/225/16
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 listopada 2016 r.
Strefa obejmuje część działki o nr ewid. 538 to jest parking przy drodze gminnej nr 104 353 (ul. M.
Konopnickiej). Granice strefy płatnego parkowania zostały zaznaczone niebieską linią na poniższej mapie.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/225/16
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 listopada 2016 r.
Regulamin poboru opłat w strefie płatnego parkowania
§ 1. Kierujący pojazdem wjeżdżając do strefy płatnego parkowania pobiera bilet w terminalu wjazdowym.
§ 2. Czas parkowania rozpoczyna się w momencie otrzymania biletu.
§ 3. Bilet należy zachować w celu dokonania opłaty za parkowanie oraz podczas wyjazdu ze strefy płatnego
parkowania.
§ 4. Opłaty za parkowanie, o której mowa § 4 uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca, dokonuje się w kasie
automatycznej znajdującej się w terminalu wyjazdowym gotówką lub kartą płatniczą, kasa automatyczna
przyjmuje opłaty w monetach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł (kasa nie przyjmuje banknotów);
§ 5. Po uiszczeniu opłaty szlaban otwiera się automatycznie.
§ 7. Zagubienie biletu nie zwalnia kierującego z uiszczenia opłaty za parkowanie.
§ 8. Kierujący, który zagubił bilet jest zobowiązany do wniesienia opłaty ryczałtowej gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego w Łęczycy znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy na ul. M. Konopnickiej
14, czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek: 7.30 - 14.30
- wtorek: 8.00 - 16.00
- środa, czwartek, piątek: 8.00 - 14.30
2. Po wniesieniu opłaty ryczałtowej zostanie wydany bilet uprawniający do wyjazdu ze strefy płatnego
parkowania.
§ 9. 1. Osoby, dla których została ustalona zerowa stawka opłaty winny zgłosić się do Straży Miejskiej
w Łęczycy pok. 41 w Urzędzie Miejskim w Łęczyca, gdzie zostanie wydany bilet uprawniający do wyjazdu ze
strefy płatnego parkowania.
§ 10. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę
dodatkową w wysokości 30,00 zł, z uwzględnieniem zapisu ust. 2;
2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od momentu wystawienia zawiadomienia pobiera
się opłatę w wysokości 15,00 zł;
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w kasie Urzędu
Miejskiego w Łęczycy lub na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy;
4. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 11. Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących sytuacjach:
1. Okazania w Urzędzie Miejskim w Łęczycy – pok. Nr 41, w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia,
dowodu wniesienia opłaty za parkowanie.
2. Wystawienia w danym dniu drugiego i kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie
nie przekraczającym 5 godzin od wystawienia pierwszego zawiadomienia;
3. Okazania w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Łęczycy ważnej karty
parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.:Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z późn. zm.);
§ 12. Zastrzeżenia i reklamacje.
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1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz reklamacje związane
z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pok. Nr 41 w godzinach
funkcjonowania urzędu;
2. Pisemną reklamację od opłaty ryczałtowej oraz od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie
płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia
o opłacie dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej zostaje
powiadomiona pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków
prawnych.
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