
Proiekt 

z dnia .. .. .. ... ..... . 
Zatwierdzony przez ............ . . 

UCHWALA NR ................... . 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza 
Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U . z 2019 
r. poz. 712 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza 
Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną . 

§ 2. Niestrzeżony parking miejski przy ul. Tadeusza Kościuszki obejmuje teren ograniczony ulicami: 
Warszawską, Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II i chodnikiem wzdłuż bloków Spółdzielni Mieszkaniowej 
,,Przełom" zgodnie z załącznikiem mapowym Nr 1 do niniejszej uchwały . 

§ 3. 1. Korzystanie z parkingu jest odpłatne. 

2. Opłaty za parkowanie są pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. W soboty, 
niedziele i święta nie pobiera się opiat za parkowanie. 

3. Opłaty za parkowanie wnosi się poprzez zakup biletu w systemie samoobsługowym w parkometrze. 

4. Opłatę za parkowanie wnosi się z gó1y za cały przewidywany czas parkowania niezwłocznie po 
zatrzymaniu pojazdu. 

5. Bilet parkingowy umieszcza się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób 
umożliwiający stwierdzenie jego ważności. 

6. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych na niestrzeżonym parkingu 
miejskim przy ul. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim dla następujących użytkowników dróg: 

1) osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa mogą parkować na parkingu bez wnoszenia opłaty w wyznaczonych miejscach. Karta parkingowa 
powinna być umieszczona w pojeździe w sposób określony w ust. 5; 

2) kierujących motocyklami; 

3) kierujących pojazdami elektiycznymi, o których mowa w o których mowa w ait. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 ze zm.). 

7. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu lub przekroczenia limitu czasu wskazanego 
na bilecie parkingowym, pobiera się każdorazowo opłatę podwyższoną w wysokości 75 zł, którą należy wnieść 
w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 
7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o jej nałożeniu wynosi ona 50 zł. 

8. Zawiadomienie o nałożeniu opłaty podwyższonej kontrolujący umieszcza za wycieraczką przedniej 
szyby pojazdu. 

9. Kontrolę w zakresie przestrzegania niniejszych zasad prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej w 
Mińsku Mazowieckim. 

Id: 06AA0588-20C7-43B3-8AE7-1912A 703CBAA. projekt Strona I 



10. Reklamacje od nałożonej opłaty podwyższonej za parkowanie bez wniesienia opłaty wnosi się do 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim w terminie 7 dni od daty wystawienia 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8. 

11. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w ciągu 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. 

12. Uwagi dotyczące funkcjonowania parkometrów należy zgłaszać do Zarządu Gospodarki Komunalnej w 
Mińsku Mazowieckim. 

§ 4. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na niestrzeżonym parkingu miejskim 
przy ul. Tadeusza Kościuszki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XI/88/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie 
ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za 
parkowanie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8069 i 12485). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ................... . Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia ...... ........ .... .. 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ........... ....... . . 

Rady Miasta Miósk Mazowiecki 

z dnia .. .... .. ...... ...... 2020 r. 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA 
NIESTRZEŻONYM PARKINGU MIEJSKIM PRZY ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

STAWKA OPŁAT 
Lp. Czas parkowania Wysokość opiaty 

1. Pierwsza godzina 2,50 zł 
2. Druga godzina 3,00 zł 
3. Trzecia godzina 3,60 zł 
4. Czwarta i kolejne godziny 2,50 zł każda 
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