
UCHWAŁA NR XIX.187.2020 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój 
pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki 

opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu 
pobierania tych opłat 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13b ust. 1, ust. 2, ust. 3-4, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 13f ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) w związku z 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), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV.329.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w 
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 
wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników 
dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 
r. poz. 13196 oraz z 2019 r. poz. 5422 i poz. 15649), po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:  

„§ 6a. Okres ważności kart abonamentowych mieszkańca, kart ryczałtowych, kart SPP - 0, kart 
strefowych P1, P2, P3, P4 obowiązujących na dzień wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) przedłuża się o 2 
miesiące.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Dariusz Kulma 
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