Uchwała Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie: ustalenia w mieście Lesznie Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460 ze zm.) Rada Miejska Leszna
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyznacza się w mieście Lesznie Strefę Płatnego Parkowania. Zasięg tej
Strefy wraz z wykazem ulic stanowiących jej granicę określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. W Strefie Płatnego Parkowania, o której mowa w ust 1 wyznacza się
Podstrefę A i Podstrefę B o zróżnicowanych wysokościach
opłat za
parkowanie. Podział Strefy Płatnego Parkowania na Podstrefy wraz
z wykazem ulic należących do tych Podstref określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Strefie Płatnego
Parkowania i wykupujących abonament dla mieszkańca wyznacza się pięć
Sektorów oznakowanych numerami od 1 do 5 . Wykaz Sektorów określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w zależności od
podstrefy oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie
Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 4
określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 07 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 175 z 2011, poz. 2850).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 02
maja 2016 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie: ustalenia w mieście Lesznie Strefy Płatnego Parkowania.
Prezydent
Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie
Uchwały wprowadzającej zmiany w stosunku do poprzednich przepisów:

projekt

1. W związku z poczynionymi obserwacjami stwierdzono , że w Podstrefa A jest
obłożona parkującymi pojazdami a w Podstrefie B są wolne miejsca
parkingowe. Zatem celem zwiększenia rotacji pojazdów w Podstrefie A
i umożliwienia tańszego parkowania pojazdów w Podstrefie B podwyższa się
wysokość opłat za parkowanie w Podstrefie A.
2. Poszerza się uprawnienia do wykupienia abonamentu dla mieszkańca SPP,
wprowadzając możliwość wyboru Sektora.
3. Anulowanie opłaty dodatkowej możliwe będzie tylko w przypadku
udokumentowania wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP w Lesznie
w dniu i czasie wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej poprzez
przedłożenie oryginałów ważnego w tym czasie biletu parkingowego,
abonamentu a także
identyfikatora. W pozostałych opisanych przez
właściciela lub kierującego nim przypadkach, gdy wystawienie wezwania do
zapłaty opłaty dodatkowej na dany pojazd i osobę miało miejsce po raz
pierwszy. Warunkiem anulowania wezwania jest brak zaległości z tytułu
płatnego parkowania w SPP w Lesznie. Ponadto w udokumentowanych
przypadkach gdy z powodów technicznych leżących po stronie Urzędu Miasta
Leszna kierujący nie miał możliwości dokonania uiszczenia za parkowanie
pojazdu w danym czasie i miejscu.
Przedłożony projekt Uchwały stanowi tekst jednolity Uchwały w sprawie ustalenia
w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania.
Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZAS POSTOJU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OPŁATY

1.

STAWKI

OPŁATY JEDNORAZOWE

Minimalny opłacony czas parkowania w SPP w Lesznie wynosi 30 minut. Opłacenie dalszego
parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub wartości opłaconej kwoty z karty
parkomatowej ( § 9 Regulaminu).
1.1.

1.2.

2.

2.1.

W podstrefie czasowej A – czerwonej
za pierwszą godzinne :
za drugą godzinę :
za trzecią godzinę :
za czwartą i każdą następną godzinę :

2,80 zł
3,30 zł
3,90 zł
2,80 zł

W podstrefie cenowej B – żółtej
za pierwszą godzinne :
za drugą godzinę :
za trzecią godzinę :
za czwartą i każdą następną godzinę :

1,20 zł
1,40 zł
1,60 zł
1,20 zł

KARTY ABONAMENTOWE

Karty abonamentowe dla mieszkańca Strefy wydawane są na okres nie krótszy niż 3
miesiące kalendarzowe ( § 10 ust. 2 Regulaminu).

W jednym wybranym Sektorze od nr 1 do nr 5 :

Cena za 1 miesiąc
20,00 zł

2.2. Karty abonamentowe dla pozostałych użytkowników Strefy wydawane są na okres nie krótszy
niż 5 dni roboczych po sobie następujących ( § 10 ust. 2 Regulaminu ).

Podstrefa cenowa A – czerwona:
Podstrefa cenowa B – żółta :
3.

Cena za 1 dzień
10,00 zł
5,00 zł

IDENTYFIKATORY

Wydawane są na okres ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej
lecz nie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe ( § 11 ust. 2 Regulaminu ).

W Podstrefie A-czerwonej , B- żółtej

Cena za 1 miesiąc
10,00 zł

4.

OPŁATA DODATKOWA

3.1. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania :
( § 16 ust. 1 Regulaminu)

20,00 zł

3.2. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP
i dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy wskazany na
wezwaniu w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia
następnego po dniu wystawienia wezwania
( § 16 ust. 2 Regulaminu ):

35,00 zł

3.3. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP
i nie dokonanie wpłaty należności w terminie , o którym mowa
w § 16 ust. 2 Regulaminu ( § 16 ust. 3 Regulaminu ):

50,00 zł

5. KARTA PARKOMATOWA - wartość doładowania
( § 9 ust. 3 Regulaminu ):

50,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/250/2016
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 10 marca 2016 roku
REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
§ 1.
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem , określa
obowiązujące zasady przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Lesznie oraz sposób pobierania opłat.
§ 2.
Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają :
1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Lesznie .
2. BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania .
3. Bilet parkingowy – wydruk z parkomatu lub inny dokument stwierdzający
wniesienie jednorazowej opłaty za parkowanie w SPP.
4. Karta abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty
abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez konieczności
wniesienia opłaty jednorazowej.
5. Karta parkomatowa – karta magnetyczna umożliwiająca wykupienie biletu
parkingowego w parkomacie bez konieczności posiadania bilonu.
6. Karta parkingowa – karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana zgodnie
zobowiązującymi przepisami.
7. Identyfikator – dokument uprawniający wraz z kartą parkingową do parkowania
na miejscach płatnych w SPP bez konieczności wniesienia opłaty jednorazowej.
8. Podstrefa - (A – czerwona, B - żółta ) jest to wydzielona część SPP
przeznaczona do parkowania pojazdów, posiadających ważny w tej podstrefie
bilet parkingowy, identyfikator lub kartę abonamentową.
9. Sektor (1 - 5)- obszar SPP wydzielony dla parkowania pojazdów posiadających
abonament dla mieszkańca przeznaczony wyłącznie do parkowania w tym
obszarze.
10. Koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z
niego na prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z tego tytułu opłatę.
11. Parkomat – urządzenie wydające za wniesioną opłatą jednorazową, bilet
parkingowy.
12. Opłata dodatkowa – opłata nakładana przez Kontrolera SPP na właściciela
pojazdu z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w SPP.
13. Wezwanie – dokument wystawiony przez Kontrolera SPP i umieszczany za
wycieraczką pojazdu, wzywający do wniesienia opłaty dodatkowej za
nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.
14. Pojazd – pojazd samochodowy o przypisanym mu jednym numerze
rejestracyjnym.
15. Czas parkowania :

a) prawidłowy – udokumentowany uiszczeniem opłaty z wykorzystaniem
urządzenia elektronicznego lub mobilnego, biletem parkingowym,
identyfikatorem lub kartą abonamentową, opłacony czas parkowania pojazdu
samochodowego w SPP,
b) nieprawidłowy ( nieopłacony ) – czas parkowania w SPP bez wniesienia
wymaganej opłaty, udokumentowany wezwaniem,
c) przedłużony – udokumentowany wezwaniem czas parkowania w SPP bez
wniesienia wymaganej opłaty, liczony od momentu utraty ważności biletu
parkingowego do chwili wystawienia przez Kontrolera wezwania.
Rozdział I: PRZEPISY OGÓLNE
§ 3.
1. Za parkowanie w SPP pobiera się opłaty, w wysokości określonej w
Załączniku Nr 4 do Uchwały, zróżnicowane w zależności od parkowania w
określonej podstrefie cenowej.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów
samochodowych w wyznaczonym miejscu w SPP, w dni robocze , od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w
godzinach od 10.00 do 14.00.
3. Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni .
Zarządzenie w tym względzie podejmuje Prezydent Miasta Leszna i podaje je
do publicznej wiadomości.
§ 4.
1. Granice SPP oraz Podstref i Sektorów i określają Załączniki Nr 1, 2 i 3 do
Uchwały.
2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 „strefa parkowania”, natomiast
wyjazdy znakami D-45 „koniec strefy parkowania”.
3. Parkingi płatne w SPP są parkingami niestrzeżonymi.
§ 5.
1.
W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie :
a) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez
uiszczenie opłaty z wykorzystaniem
urządzenia
elektronicznego
lub
mobilnego lub wykupienie biletu parkingowego.
b) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,
c) identyfikatory- uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora do karty osoby
niepełnosprawnej.
d) Karty abonamentowe i identyfikatory oraz karty parkomatowe można wykupić
wyłącznie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.
e) Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP, w czasie jej
funkcjonowania, z zastrzeżeniem § 7, ust 4, jest odpłatny tak jak postój innych
pojazdów.

§ 6.
Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:
1. pojazdów służb miejskich oraz pogotowia gazowego, energetycznego,
ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego podczas wykonywania obowiązków
służbowych,
2. pojazdów jednośladowych,
3. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej
sprawności ruchowej,
posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem
samochodowym, wyposażonych w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ,
na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”
z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla
pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej
sprawności ruchowej,
4. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”,
5. pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych
dla nich przystankach.
Rozdział II: REALIZACJA OPŁAT W SPP
§ 7.
1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 30 minut.
2. Bilety parkingowe nabywane są parkomatach. Wykupienie biletu parkingowego w
parkomatach następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr
i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej
monety lub monet.
3. Parkomaty zlokalizowanie w SPP w Lesznie nie wydają reszty.
4. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie może nastąpić również przy
użyciu karty parkomatowej, poprzez pobranie określonej kwoty z karty
odpowiadającej wybranemu czasowi parkowania z zachowaniem przepisu ust. 1.
5. Dopuszcza się również uiszczenie opłaty za parkowanie z wykorzystaniem innego
urządzenia elektronicznego , mobilnego lub bezpośrednio u biletera.
§ 8.
1. W SPP obowiązują następujące karty abonamentowe:
a) karta abonamentowa dla mieszkańca,
b) karta abonamentowa dla pozostałych użytkowników.

2. Kartę abonamentową dla mieszkańca SPP wydaje się na okres od 3 do 12
miesięcy kalendarzowych następujących po sobie, na jeden pojazd i jeden
przypisany temu pojazdowi numer rejestracyjny oraz na jeden Sektor w
SPP.
3. Uprawnienia do wykupienia karty abonamentowej dla mieszkańca SPP na
wybrany jeden Sektor posiadają osoby:
a) zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy w lokalach
mieszkalnych usytuowanych w SPP, okazujące się dowodem osobistym lub
innym dokumentem potwierdzającym zameldowanie w SPP oraz dowodem
rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub w przypadku więcej niż dwóch
współwłaścicieli kartą pojazdu, w której ujawnieni są jako właściciel lub
współwłaściciel tego pojazdu,
b) zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy w lokalach
mieszkalnych usytuowanych w SPP, okazujące się dowodem osobistym lub
innym dokumentem potwierdzającym zameldowanie w SPP oraz umową
leasingową lub umową ratalną zawartą z bankiem lub firmą leasingową.
4. Na jeden pojazd i przypisany mu numer rejestracyjny przysługuje w tym
samym okresie jeden abonament dla mieszkańca SPP.
5. Kartę abonamentową dla pozostałych użytkowników SPP wydaje się na okres
nie krótszy iż 5 dni roboczych po sobie następujących na jeden pojazd i
przypisany mu numer rejestracyjny oraz na całą strefę – abonament A i na
podstrefę B – abonament B
6. Uprawnienia do wykupienia karty abonamentowej dla pozostałych
użytkowników SPP posiadają osoby okazujące się dowodem rejestracyjnym
pojazdu samochodowego, w którym ujawnione są jako właściciel lub
współwłaściciel tego pojazdu. Jako właściciela uznaje się także osoby będące
użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingowej
lub sprzedaży na raty zawartej z bankiem lub firma leasingową.
§ 9.
1. W SPP obowiązuje identyfikator osoby niepełnosprawnej.
2. Identyfikator wydaje się na okres od 3 do 12 miesięcy kalendarzowych
następujących po sobie.
3. Uprawnienia do wykupienia identyfikatora posiadają osoby okazujące się
ważną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej oraz dowodem osobistym
właściciela tej karty.
4. Dla jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej przysługuje jeden
Identyfikator.
5. Identyfikator upoważnia do parkowania na miejscach płatnych na terenie całej
SPP pod warunkiem umieszczenia za przednią szybą pojazdu obok
identyfikatora karty parkingowej osoby niepełnosprawnej do której został
wydany.

§ 10.
Warunkiem wydania karty abonamentowej dla mieszkańca, karty
abonamentowej dla pozostałych użytkowników i Identyfikatora jest każdorazowo
okazanie przez uprawnionego w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie
oryginałów niezbędnych dokumentów uprawniających do wydania tych kart oraz
brak zaległości z tytułu płatnego parkowania.
Nie okazanie w/w dokumentów lub posiadanie zaległości z tytułu płatnego
parkowania powoduje odmowę wydania tych kart do czasu przedłożenia
oryginałów dokumentów lub uregulowania zaległości z tytułu płatnego
parkowania.
§ 11.
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do ustalenia w drodze Zarządzenia
wzorów kart abonamentowych i identyfikatora.
2. Karty abonamentowe i identyfikatory upoważniają do parkowania bez
konieczności wniesienia opłaty jednorazowej z zastrzeżeniem przepisu § 12
ust 3 i 4, lecz nie uprawniają do zastrzegania stałego miejsca parkowania i
nie stanowią podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
3. W przypadku utraty lub kradzieży karty abonamentowej lub Identyfikatora albo
zbycia, utraty pojazdu oraz zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu przed
końcem ważności tych kart, kwota za niewykorzystany okres ich ważności nie
podlega zwrotowi. Nie jest też wydawany duplikat w/w dokumentów ani nie ma
możliwości przepisania karty na inny pojazd bez pobrania należnej opłaty za
wydanie nowej karty abonamentowej czy identyfikatora.

§ 12.
1. Karty abonamentowe, identyfikatory i karty parkingowe muszą być
umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób
umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści
i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, a bilety parkingowe
niezwłocznie po ich wykupieniu w najbliższym parkomacie .
2. W przypadku uszkodzenia parkomatu, zgodnie z informacją umieszczoną
na parkomatach, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym
parkomacie, w tej samej Podstrefie.
3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce
parkowania w SPP z tym, że uiszczona opłata , bilet parkingowy i karta
abonamentowa , o której mowa w § 8 ust. 1b, wykupione dla podstrefy A o
wyższej stawce opłat uprawnia również do parkowania pojazdu
samochodowego w podstrefie B o niższej stawce opłat. Natomiast
uiszczona opłata, bilet parkingowy i karta abonamentowa wykupiona dla
podstrefy B o niższej stawce opłat, nie upoważnia do parkowania w
podstrefie A o wyższych stawkach opłat. W takim przypadku kierujący
pojazdem ma obowiązek uiszczenia opłaty lub wykupienia biletu
parkingowego ważnego dla podstrefy A.

4. W ramach wniesienia opłaty za kartę abonamentową dla mieszkańca , ta
karta abonamentowa jest ważna tylko w sektorze, dla którego została
wydana. Parkowanie w innym sektorze nakłada na kierującego obowiązek
uiszczenia opłaty parkingowej dla podstrefy, w której parkuje. .
5. Parkowanie w SPP na miejscu płatnym i wyłożenie za przednią szybę
pojazdu tylko karty parkingowej osoby niepełnosprawnej bez identyfikatora
lub tylko identyfikatora bez karty parkingowej osoby niepełnosprawnej
traktuje się jak parkowanie bez uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu
samochodowego. W takim przypadku kierujący pojazdem ma obowiązek
wykupienia biletu parkingowego ważnego dla podstrefy, w której parkuje.
Rozdział III: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY
§ 13.
1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem,
pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w § 14 oraz w
Załączniku Nr 4 do Uchwały.
2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się :
a) parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym lub czas
określony przy uiszczeniu opłaty za pomocą innego urządzenia
elektronicznego lub mobilnego.
b) parkowanie bez wniesienia opłaty lub bez wystawienia za przednią szybę
pojazdu ważnego biletu parkingowego.
c) parkowanie w podstrefie A z uiszczoną opłatą parkingową w podstrefie B.
d) parkowanie z kartą abonamentową dla mieszkańca w sektorze innym niż
wskazany na tej karcie.
e) parkowanie w SPP na miejscu płatnym bez wystawienia za przednią szybę
pojazdu
ważnej karty abonamentowej dla mieszkańca, ważnej karty
abonamentowej dla pozostałych użytkowników, ważnego identyfikatora lub
ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, oraz parkowanie z
umieszczonym za przednią szybą pojazdu tylko identyfikatorem bez karty
parkingowej osoby niepełnosprawnej lub tylko z kartą parkingową osoby
niepełnosprawnej bez identyfikatora.
3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasach Urzędu Miasta Leszna lub na
rachunek bankowy wskazany na wydruku wezwania.
§ 14.
Ustala się opłaty dodatkowe w następujących wysokościach :
1. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania pojazdu – kwota
opłaty dodatkowej wynosi 20,00 zł.
2. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP i dokonanie
wpłaty należności na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu w ciągu 14
dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia
wezwania - kwota opłaty dodatkowej wynosi 35,00 zł
3. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP i dokonanie
wpłaty opłaty dodatkowej po terminie określonym w ust 2 kwota opłaty dodatkowej wynosi 50,00 zł

§ 15.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do anulowania opłat
o których mowa w §14 Regulaminu w przypadkach:

dodatkowych,

1. Udokumentowania wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP w Lesznie
w dniu i czasie wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej poprzez
przedłożenie oryginałów ważnego biletu parkingowego w danej podstrefie,
ważnego w danym sektorze abonamentu a także identyfikatora pod
warunkiem braku zaległości z tytułu płatnego parkowania w SPP w Lesznie.
2. Pisemnego udokumentowania uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w
SPP w Lesznie w dniu i czasie wystawienia wezwania do zapłaty opłaty
dodatkowej poprzez okazanie uiszczenia opłaty za pomocą urządzenia
elektronicznego lub mobilnego, pod warunkiem braku zaległości z tytułu
płatnego parkowania w SPP w Lesznie.
3. W pozostałych opisanych przez właściciela lub kierującego pojazdem
przypadkach, gdy wystawienie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej na
dany pojazd i osobę miało miejsce po raz pierwszy, pod warunkiem braku
zaległości z tytułu płatnego parkowania w SPP w Lesznie.
4. W innych szczególnych przypadkach, gdy z powodów technicznych nie
leżących po stronie kierującego nie miał on możliwości dokonania uiszczenia
opłaty za parkowanie pojazdu w danym czasie i miejscu, z zastrzeżeniem
zapisów § 12 ust. 2 Regulaminu.

Wykaz ulic stanowiących granice SPP

Al. Jana Pawła II

- od skrzyżowania z Al.Zygmunta .Krasińskiego do
skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego.
Ul.Bolesława Chrobrego
- od Al.Jana Pawła II do skrzyżowania z Placem
Jana Amosa Komeńskiego.
Plac Jana Amosa Komeńskiego
Ul.Królowej Jadwigi
Ul.Niepodległości
– od skrzyżowania z ul.Królowej Jadwigi do
skrzyżowania z ul.Ofiar Katynia.
Ul.Ofiar Katynia
Plac Tadeusza Kościuszki
Ul.Gabriela Narutowicza
– od skrzyżowania z ul.Ofiar Katynia do
skrzyżowania z ul.Ignecego Paderewskiego
Ul.Ignacego Paderewskiego
Ul.Karola Marcinkowskiego
– od skrzyżowania z ul.Karola Kurpińskiego do
skrzyżowania z Al.Zygmunta Krasińskiego
Al.Zygmunta Krasińskiego
– od skrzyżowania z ul. Karola Marcinkowskiego do
skrzyżowania z ul.Skarbową
Ul.Skarbowa
Ul.Przemysłowa
– od skrzyżowania z ul.Skarbową do skrzyżowania
z ul.Słowiańską
Ul.Słowiańska
– od skrzyżowania z ul. Przemysłową do
skrzyżowania z ul.Tama Kolejowa
Ul. Tama Kolejowa
- od skrzyżowania z ul.Słowiańską do skrzyżowania
z ul. Jana Matejki
Ul.Jana Matejki
Ul.Dworcowa
Ul.Sebastiana Klonowicza
– od skrzyżowania z ul.Jana Matejki do
skrzyżowania z ul.Nowy Rynek
Ul.Nowy Rynek
Al.Zygmunta Krasińskiego
– od skrzyżowania z ul.Nowy Rynek do
skrzyżowania z Al.Jana Pawła II

Wykaz ulic należących do podstrefy „A”
Al. Jana Pawła II - od Al.Zygmunta Krasińskiego do ul.Bolesława Chrobrego
Al. Zygmunta Krasińskiego - od ul.Karola Marcinkowskiego do Al.Jana Pawła II
Aptekarska
Boczna
Bracka
Bolesława Chrobrego - od Al.Jana Pawła II do ul.Niepodległości
Gołębia
Grodzka
Kościelna
Leszczyńskich
Łaziebna
Mała Kościańska
Mała Kościelna
Karola Marcinkowskiego–od ul.Ofiar Katynia do Al. Zygmunta Krasińskiego
Gabriela Narutowicza - od ul.Karola Marcinkowskiego do ul.Rynek
Niepodległości - od ul.Bolesława Chrobrego do ul.Ofiar Katynia
Ofiar Katynia
Plac Jana Amosa Komeńskiego
Plac Tadeusza Kościuszki
Plac dr.Jana Metziga
Plac Powstańców
Przemysłowa – od ul.Skarbowej do ul.Słowiańskiej
Rynek
Skarbowa
Słowiańska - od ul.Przemysłowej do ul. Rynek
Szkolna
Średnia
Świętojańska
Świętokrzyska
Tylna
Wałowa
Wąska
Wolności
Waleriana Wróblewskiego – od ul.Rynek do ul.Bolesława Chrobrego
Zakątek
Zielona

Wykaz ulic należących do podstrefy „B”
Dworcowa - od ul.Święciechowskiej do placu przed dworcem PKP
Sebastiana Klonowicza– od ul.Jana Matejki do ul.Nowy Rynek
Królowej Jadwigi
Korola Kurpińskiego
Jana Matejki
Gabriela Narutowicza – od ul.Karola Marcinkowskiego do ul.Ignacego
Paderewskiego
Niepodległości – od ul.Bolesława Chrobrego do ul.Królowej Jadwigi
Nowy Rynek
Ignacego Paderewskiego
Różana
Słowiańska – od ul.Przemysłowej do ul.Tama Kolejowa
Tama Kolejowa – od ul.Słowiańskiej do ul. Jana Matejki

Wykaz Sektorów i ulic do nich należących
Sektor nr 1 - ul.Dworcowa, ul.Skarbowa, ul.Słowiańska, ul.Nowy Rynek, ul.Jana
Matejki.
Sektor nr 2 - Plac Powstańców, ul. Wałowa, ul.Średnia, ul.Łaziebna, ul.Boczna,
ul.Grodzka, ul.Tylna, ul.Narutowicza.
Sektor nr 3 - ul.Karola Kurpińskiego, ul.Ignacego Paderewskiego, Plac Tadeusza
Kościuszki.
Sektor nr 4 - ul.Bolesława Chrobrego, ul.Świętojańska, ul. Zielona, ul.Królowej
Jadwigi, Pl.Jana Amosa Komeńskiego.
Sektor nr 5 - Plac dr.Jana Metziga, ul.Leszczyńskich, ul.Kościelna .

