
Proiekt 

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

UCHWAŁA NR . .. ....... .. .. . .... . 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 

wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla 
niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 

określenia sposobu pobierania tych opłat 

I 

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 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768 i 1783) 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 

2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) - uchwala s ię, 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 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. 13 196, z 2019 r . poz. 5422 i 15 649, z 2020 r. poz. 
5063 i z 2021 r. poz. 5763 i 12 345), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP w 

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, w godzinach od 830 do 1630 w wysokości za: 

1) pierwszą godzinę - 3,30 zł; 

2) drugą godzinę - 4,00 zł; 

3) trzecią godzinę - 4,70 zł; 

4) czwartą i kolejne godziny - po 3,30 zł . "; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Ustala s ię roczną opłatę abonamentową za postój pojazdu 
samochodowego w SPP dla mieszkańców miasta Mińs k Mazowiecki na jeden 
posiadany pojazd w wysokości 220 zł."; 

3) w § 3 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Ustala się roczną opłatę abonamentową strefową na jeden posiadany 
pojazd w wysokości 49 zł za postój pojazdu samochodowego w oznaczonej 
podstrefie Pl, P2, P3 i P4, uprawniającą do postoju w danej podstrefie oraz 
poza tą podstrefą w przypadku, gdy miejscem postoju pojazdu jest odcinek 
ulicy, wzdłuż osi jezdni którego przebiega granica danej podstrefy z inną 
pod strefą d I a: 

1) mieszkańców danej podstrefy; 

2) osób zamieszkujących nieruchomości położone poza obszarem SPP, które 
przylegają do granic danej podstrefy lub które mają zapewniony wyłączny 
dostęp do drogi publicznej położonej w danej podstrefie."; 

4) w§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się opłatę zryczałtowaną za postój określonego pojazdu 
samochodowego w oznaczonej podstrefie w wysokości: 

1) 300 zł - za okres trzech miesięcy, 

2) 1000 zł - za okres dwunastu miesięcy 

- uprawniającą do postoju w danej podstrefie oraz poza tą podstrefą 
w przypadku, gdy miejscem postoju pojazdu jest odcinek ulicy, wzdłuż 
osi jezdni którego przebiega granica danej podstrefy z inną podstrefą."; 

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu 
samochodowego w wysokości 125 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 100 zł.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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