
    

 

Od dnia 07.01.2014 r. obowiązuje nowa Uchwała Nr XXXVII/454/14 Rady Miejskiej  

w Wieluniu z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu 

ich poboru. 

 

Strefa dzieli się na dwie Podstrefy: 

Podstrefa A 

Podstrefa B 

 

1. Podstrefa A obejmuje niżej wymienione drogi publiczne: 

- Plac Kazimierza Wielkiego 

- Plac Legionów 

- ul. Palestrancka 

- ul. Różana 

- ul. Augustiańska 

- ul. Nowy Rynek 

- ul. Ewangelicka 

- ul. Kaliska 

- ul. Królewska 

- ul. Narutowicza 

- ul. Barycz 

- ul. Śląska 

- ul. Sienkiewicza 

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Podstrefie A wynoszą: 

- za parkowanie do 15 minut     0,50 zł 

- za parkowanie do pół godziny    1,00 zł 

- za parkowanie za pierwszą godzinę   2,00 zł 

- za parkowanie za drugą godzinę    2,20 zł 

- za parkowanie za trzecią godzinę    2,60 zł 

- za parkowanie za czwartą i kolejne godziny  2,00 zł 

- abonament miesięczny ważny na określony pojazd 150,00 zł  

 

2. Podstrefa B obejmuje niżej wymienione drogi publiczne: 

- Plac Jagielloński 

- ul. Podwale 

- ul. Targowa 

- ul. Zamenhofa 

- ul. Reformacka 

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Podstrefie B wynoszą: 

- za parkowanie do pół godziny    0,50 zł 

 - za parkowanie za pierwszą godzinę    1,00 zł 

 - za parkowanie za drugą godzinę    1,20 zł 

 - za parkowanie za trzecią godzinę    1,30 zł 

 - za parkowanie za czwartą i kolejne godziny  1,00 zł 

 - abonament miesięczny ważny na określony pojazd 100,00 zł 

 

Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie obowiązują w dniach roboczych od 

poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. 

 

 

 



Zerowe stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla niektórych 

użytkowników drogi: 

 

Wprowadzono zerowe stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla 

następujących użytkowników dróg publicznych: 

 

1) kierujących osób niepełnosprawnych lub osób przewożących osoby niepełnosprawne, 

posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi 

zmianami), parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i 

oznakowanych znakiem pionowym D-18 „parking, z tabliczką T-29 i znakiem P-24 

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, 

2) kierujących taksówkami osobowymi, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie 

wyznaczonych i oznakowanych odpowiednio znakami pionowymi D-19 „postój 

taksówek”, 

3) kierujących pojazdami kobiet w ciąży zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń, 

4) kierujących pojazdami osób objętych Programem „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”, o 

których mowa w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/438/13 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”. 

 

Szczegółową treść Uchwały Nr XXXVII/454/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11 lutego 

2014 r. zamieszczono na stronie internetowej www.bip.um.wielun.pl w zakładce Rady 

Miejskiej.  

 

 

Zmieniła się także siedziba biura strefy płatnego parkowania.  

Teraz mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 46 (parter). 

http://www.bip.um.wielun.pl/

