
W trakcie kwietniowych obrad radni miejscy jednogłośnie 
przyjęli zmiany dotychczasowych zasadach i stawek za postój 
pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w centrum Wolsztyna.

PODSTREFA A (czerwona) obejmuje ulice: Kościelna, Rynek, odcinek ul. 5 
Stycznia (od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą 
Poznańską) i odcinek ulicy Poznańskiej (od skrzyżowania z Rynkiem do 
promenady im. Klemensa Modlińskiego).
Opłaty jednorazowe: za postój trwający do 30 minut – 1,5 zł, za pierwszą 
godzinę – 2,2 zł, za rozpoczętą drugą godzinę – 2,6 zł, za rozpoczętą trzecią 
godzinę – 3,1 zł, za rozpoczętą czwartą i każdą następną godzinę – 2,2 zł. 
Opłata na dowolną ilość dni roboczych (od 1 do 25 dni) – 10 zł za każdy dzień, 
opłata za kopertę w Strefie Płatnego Parkowania – 375 zł na miesiąc.

PODSTREFA B (żółta) obejmuje ulice: odcinek ulicy 5 Stycznia (od 
skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Rzeczną), odcinek ulicy 
Poznańskiej (od Ronda Solidarności do skrzyżowania z Rynkiem), Doktora 
Kocha, Krótka, Krzywa, Tylna, Wodna, Plac Partnerstwa Miast.
Opłaty jednorazowe: za postój trwający do 30 minut – 1,0 zł, za pierwszą 
godzinę – 1,5 zł, za rozpoczętą drugą godzinę – 1,6 zł, za rozpoczętą trzecią 
godzinę – 1,7 zł, za rozpoczętą czwartą i każdą następną godzinę – 1,5 zł. 
Opłata na dowolną ilość dni roboczych (od 1 do 25 dni) – 7,5 zł za każdy dzień, 
opłata za kopertę w Strefie Płatnego Parkowania – 280 zł na miesiąc.

Gdy przed laty radni miejscy Parkowania podzielono na dwie 
ustanowili w mieście płatną strefę podstrefy – podstrefę A (czer-
mówiono o braku wolnych miejsc wona) oraz podstrefę B (żółta), w 
parkingowych i kłopocie z których będa różne stawki za 
pozostawieniem auta w centrum. postój (patrz ramka - red). 
Rozwiązaniem tych bolączek Generalnie w podstrefie B stawki 
miała być właśnie wspomniana za postój jednorazowy 
strefa, której wprowadzenie będą wynosić tyle co 
wiązało się z opłatami za par- obecnie .  Zdrożeje  
kowanie, a to z kolei miało tylko postój w położonej 
wymusić rotację aut, bo wcześniej w samym centrum miasta 
co niektórzy parkowali auta w podstrefie A, za który 
centrum przez cały dzień. trzeba będzie zapłacić 

średnio o połowę więcej niż w 
Brakuje wolnych miejsc! podstrefie żółtej.
Nie inne powody przyświe-

cały obecnym radnym, którzy na Abonamenty na dni
sesji 27 kwietnia przyjęli nowe Zmianie ulegną także zasady 
zasady i stawki za parkowanie w biletów abonamentowych i ich 
strefie. Z załączonego do projektu stawki. Radni wprowadzili 
uchwały uzasadnienia wynika, że bowiem całkiem nową formułę i 
obowiązujące dotychczas stawki zamiast abonamentów miesię-
za parkowanie, w szczególności cznych, kwartalnych, półrocznych 
korzystne opłaty abonamentowe czy też rocznych będzie można 
(abonament roczny wynosił 375 zł wykupić abonament na dowolną 
– red.) spowodowały powsze- ilość dni roboczych (od 1 do 25) 
chność ich wykupywania przez płacąc w strefie czerwonej 10 zł za 
korzystających ze Strefy Płatnej dzień, a w strefie żółtej – 7,5 
Parkowania co powiększyło zł/dzień.
kłopoty przeciętnego kierowcy ze 
znalezieniem wolnego miejsca Zmiany od czerwca?
parkingowego. Nowa uchwała określa także 

szczegółowo, że pojazdy osób 
Sugestie od mieszkańców niepełnosprawnych zaopatrzone 
- W tej sprawie wpływały w kartę parkingową mogą 

interwencje przedsiębiorców i parkować w strefie za darmo tylko 
innych mieszkańców, którzy na wyznaczonych miejscach. Od 
sugerowali zróżnicowanie opłat w kiedy zaczną obowiązywać w 
zależności od miejsca parkowa- Strefie Płatnego Postoju wspo-
nia. Specjalny zespół doradczy mniane wcześniej zmiany? 
opracował projekt nowego Wszystko wskazuje na to, że 
funkcjonowania strefy – infor- będzie to początek lipca, choć w 
muje zastępca burmistrza Justyna chwili składania Informatora nie 
Mikołajewska, a wspomniany można tego było określ ić  
projekt zyskał aprobatę radnych. jednoznacznie, gdyż było to 
Zmian jest wiele... zależne od terminu ogłoszenia 

uchwały Rady Miejskiej w 
Będą dwie podstrefy D z i e n n i k u  U r z ę d o w y m  
Po pierwsze Strefę Płatnego Województwa Wielkopolskiego.
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