
UCHWAŁA NR XXXVII/307/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat 
dodatkowych oraz 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  2020  r., poz. 713 i 1378) 
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 2020 r., poz. 470, 471 i 1087), Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 
2017 r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w  strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania, 
wprowadza się następujące zmiany:                                                              
załącznik nr 1  do uchwały otrzymuje brzmienie określone w  załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z dniem 25 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/307/20 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Granice strefy parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w Mosinie 

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w  Mosinie obejmuje obszar charakteryzujący się 
znacznym deficytem miejsc postojowych, ograniczony: 

Obszar I: 

ulicą Poznańską, pl. 20 Października, parkingiem przy Rondzie Budzyń, ulicą 
Kościelną, ulicą Kościuszki, ulicą Wąską, ulicą Tylną, ulicą Garbarską, ulicą 
Słowackiego wraz z tymi ulicami granicznymi; 

Obszar II: 

ulicą Farbiarską.
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UZASADNIENIE

W związku z    realizacją zadania polegającego na budowie węzła
przesiadkowego w Mosinie, w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia
w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”, konieczne
będzie czasowe wyłączeniu z    użytkowania parkingu usytuowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Mosinie. Chcąc zapewnić możliwość
bezpłatnego parkowania pojazdów w tej okolicy dla mieszkańców gminy Mosina,
wyłączono ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w   Mosinie
ul. Dworcową, na czas realizacji powyżej przywołanego zadania.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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