
UCHWAŁA NR LVI.490.2023 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 uchwały z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 16 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXIV.329.2017 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. 13 196, z 2019 r. poz. 
5422 i 15 649, z 2020 r. poz. 5063, z 2021 r. poz. 5763, poz. 12 345 i z 2022 r. 
poz. 11 051). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały 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, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w §1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta 

 
 

mgr Dariusz Kulma 
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Załącznik do uchwały Nr LVI.490.2023 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Obwieszczenie 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 30 stycznia 2023 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 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
uchwały Nr XXXIV.329.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 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. 13 196, z 2019 r. poz. 5422 i 15 649, z 2020 r. poz. 
5063, z 2021 r. poz. 5763, poz. 12 345 i z 2022 r. poz. 11 051), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr VII.52.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 
2019 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5422); 

2) uchwałą Nr XIV.135.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 
2019 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15 649); 

3) uchwałą Nr XIX.187.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 
2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia 
opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla 
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niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia 
sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 5063); 

4) uchwałą Nr XXX.285.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 
2021 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 5763); 

5) uchwałą Nr XXXIX.354.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 grudnia 
2021 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12 345); 

6) uchwałą Nr LI.453.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 
października 2022 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 
11 051). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie 
obejmuje: 

1) § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr VII.52.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów 
samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat 
dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 
określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 
5422), które stanowią: 

„§ 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do postoju pojazdów w SPP oraz 
w określonej podstrefie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych 
zachowują ważność i potwierdzają uprawnienia do postoju pojazdów 
samochodowych odpowiednio w obszarze SPP lub określonej podstrefy w ich 
granicach określonych w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 uchwały.”; 

„§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.”; 

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z 
dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie po 
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upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.”; 

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XIV.135.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 
grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 
wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłat 
dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 
określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 
15 649), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.”; 

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

3) § 2 i § 3 uchwały Nr XIX.187.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 
kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 
wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłat 
dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 
określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 
5063), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.”; 

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

4) § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XXX.285.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów 
samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat 
dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 
określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 
5763), które stanowią: 

„§ 2. Karty ryczałtowe P3, o których mowa w §3 ust. 3 i 4 uchwały zmienianej 
w § 1 zachowują swoją ważność do końca okresu na jaki zostały wydane i 
uprawniają do postoju w podstrefach P3 i P5, o których mowa w §1 pkt 1 i 2.”; 

„§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.”; 

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z 
dniem 1 sierpnia 2021 r.”; 

5) § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XXXIX.354.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów 
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samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat 
dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 
określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 
12 345), które stanowią: 

„§ 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do postoju pojazdów w SPP oraz 
w określonej podstrefie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych 
zachowują ważność i potwierdzają uprawnienia do postoju pojazdów 
samochodowych odpowiednio w obszarze SPP lub określonej podstrefy w ich 
granicach określonych w §1 pkt 1 oraz pkt 12 uchwały.”; 

„§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.”; 

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”; 

6) § 2 i § 3 uchwały Nr LI.453.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 
października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 
wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłat 
dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i 
określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 
11 051), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.”; 

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

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik do obwieszczenia 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 30 stycznia 2023 r. 
                              

 Uchwała 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.  

 
(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1 – 5 i 7 oraz art. 13f ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 
1768, 1783 i 2185) 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 2023 r. poz. 40), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. 1)  Ustala się strefę płatnego parkowania w Mińsku Mazowieckim, zwaną 
dalej „SPP”, obejmującą: 

1) obszar I, ograniczony ulicami: Warszawską od skrzyżowania z ulicą Mikołaja 
Kopernika do Placu Jana Kilińskiego wraz z Placem, Józefa Piłsudskiego od Placu 
Jana Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Zygmunta Kazikowskiego wraz ze 
skwerem, od skweru przy skrzyżowaniu ulic Zygmunta Kazikowskiego i Józefa 
Piłsudskiego do Placu Dworcowego, Placem Dworcowym do ulicy 1 Maja, 1 Maja 
od Placu Dworcowego do ulicy Kolejowej, Kolejową od ulicy 1 Maja do 
skrzyżowania z ulicą Licealną, Licealną od skrzyżowania z ulicą Kolejową do 
skrzyżowania z ulicą Piękną, Piękną od skrzyżowania z ulicą Licealną do 
skrzyżowania z ulicą Zieloną, Zieloną od skrzyżowania z ulicą Piękną do 
skrzyżowania z ulicą Siedlecką, Siedlecką od skrzyżowania z ulicą Zieloną do 
skrzyżowania z ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Siedlecką do skrzyżowania z ulicą 
Tartaczną, Tartaczną od skrzyżowania z ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

 
1)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr XXXIX.354.2021 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat 
abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkownikow dróg 
oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2021 r. poz. 12 345), która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2022 r. 
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do skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei, Stefana Okrzei od skrzyżowania z ulicą 
Tartaczną do skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika, Mikołaja Kopernika od 
skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei do skrzyżowania z ulicą Warszawską, w 
ramach którego wyodrębnia się podstrefy: 

a) podstrefę 1 – SPP (P1) obejmującą obszar ograniczony ulicami: Warszawską 
od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika do Placu Jana Kilińskiego wraz z 
Placem, Józefa Piłsudskiego od Placu Jana Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 
skrzyżowania z ulicą Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Zygmunta 
Kazikowskiego, ulicą Zygmunta Kazikowskiego od skrzyżowania z ulicą Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei, ulicą Stefana 
Okrzei od skrzyżowania z ulicą Zygmunta Kazikowskiego do skrzyżowania z ulicą 
Mikołaja Kopernika, ulicą Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ulicą Stefana 
Okrzei do skrzyżowania z ulicą Warszawską, 

b) podstrefę 2 – SPP (P2) obejmującą obszar ograniczony ulicami: Stefana 
Okrzei od skrzyżowania z ulicą Tartaczną do skrzyżowania z ulicą Zygmunta 
Kazikowskiego, Zygmunta Kazikowskiego od skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei 
do skrzyżowania z ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Zygmunta Kazikowskiego do skrzyżowania 
z ulicą Józefa Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Ignacego Daszyńskiego, 
Ignacego Daszyńskiego, Piękną od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do 
skrzyżowania z ulicą Zieloną, Zieloną od skrzyżowania z ulicą Piękną do 
skrzyżowania z ulicą Siedlecką, Siedlecką od skrzyżowania z ulicą Zieloną do 
skrzyżowania z ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Zieloną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną, 
ulicą Tartaczną od skrzyżowania z ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei, 

c) podstrefę 3 – SPP (P3) obejmującą obszar ograniczony: ulicą Piękną od 
skrzyżowania z ulicą Licealną do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki, ulicą 
Ignacego Daszyńskiego, ulicą Józefa Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą 
Ignacego Daszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Zygmunta Kazikowskiego, 
północną granicą skweru od skrzyżowania ulicy Józefa Piłsudskiego z ulicą 
Zygmunta Kazikowskiego do ulicy Tadeusza Kościuszki, ulicą Tadeusza 
Kościuszki do skrzyżowania z ulicą 1 Maja, ulicą 1 Maja od skrzyżowania z ulicą 
Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Kolejową, ulicą Kolejową od ulicy 1 
Maja do skrzyżowania z ulicą Licealną, Licealną od skrzyżowania z ulicą Kolejową 
do skrzyżowania z ulicą Piękną, 

d) podstrefę 5 - SPP (P5) obejmującą obszar ograniczony: ulicą Józefa 
Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Zygmunta Kazikowskiego wraz ze skwerem 
przy skrzyżowaniu ulic Zygmunta Kazikowskiego i Józefa Piłsudskiego, 
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południową granicą skweru od skrzyżowania ulic Zygmunta Kazikowskiego i 
Józefa Piłsudskiego do ul. Tadeusza Kościuszki, ulicą Tadeusza Kościuszki do 
skrzyżowania z ulicą 1 Maja, ulicą 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Tadeusza 
Kościuszki do skrzyżowania z Placem Dworcowym, wraz z Placem Dworcowym. 

2) obszar II, ograniczony ulicami: 11 Listopada od skrzyżowania z ulicą 
Warszawską do skrzyżowania z ulicą Topolową, Topolową od skrzyżowania z 
ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Targową, Targową od skrzyżowania z 
ulicą Topolową do skrzyżowania z ulicą Józefa Chełmońskiego, Józefa 
Chełmońskiego od skrzyżowania z ulicą Targową do skrzyżowania z ulicą 11 
Listopada, 11 Listopada od skrzyżowania z ulicą Józefa Chełmońskiego do 
skrzyżowania z ulicą Topolową, Topolową od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada 
do skrzyżowania z ulicą Parkową, ulicą Parkową od skrzyżowania z ulicą 
Topolową do skrzyżowania z ulicą Warszawską, ulicą Warszawską od 
skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada, stanowiący 
podstrefę 4 - SPP (P4). 

2. 2)  Obszar SPP obejmuje ulice wymienione w ust. 1 jako granice obszaru I 
oraz obszaru II z wyłączeniem ulicy Warszawskiej. Granice pomiędzy 
podstrefami przebiegają wzdłuż osi jezdni ulic. 

3. Obszar SPP określa załącznik do uchwały. 

4. SPP nie jest strefą parkingu strzeżonego. 

§ 2. 3)  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 – 3,90 zł; 

3) trzecią godzinę – 4,60 zł; 

4) czwartą i kolejne godziny – po 3,30 zł. 

 
2)  Dodany przez §1 pkt 1 lit. b uchwały Nr VII.52.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 

kwietnia 2019 r. zmieniającej 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 (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019 r. poz. 5422), która weszła w życie z dniem 8 maja 2019 r. 

3)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr LI.453.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 24 października 2022 r. zmieniającej 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 (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2022 r. poz. 11 051), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2022 r. 
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§ 3. 1. 4)  Ustala się roczną opłatę abonamentową za postój pojazdu 
samochodowego w SPP dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki na jeden 
posiadany pojazd w wysokości 190 zł. 

2. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty abonamentowej, o której 
mowa w ust. 1, jest karta abonamentowa mieszkańca wydawana przez 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, na wniosek. 

2a. 5)  Ustala się roczną opłatę abonamentową strefową na jeden posiadany 
pojazd w wysokości 39 zł za postój pojazdu samochodowego w oznaczonej 
podstrefie P1, 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 podstrefą dla: 

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. 

2b. 6)  Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty abonamentowej, o 
której mowa w ust. 2a, jest karta abonamentowa strefowa wydawana przez 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, na wniosek. 

3. 7)  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. 

4. 8)  Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty zryczałtowanej, o której 
mowa w ust. 3, jest karta ryczałtowa odpowiednio P1, P2, P3, P4, P5 wydawana 
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, na wniosek. 

§ 4. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów 
samochodowych w SPP dla następujących użytkowników dróg: 

 
4)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
5)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
6)  Dodany przez §1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
7)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
8)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit. a uchwały Nr XXX.285.2021 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej 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 (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2021 r. poz. 5763), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r. 
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1) posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002), 
jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu 
przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów; 

2) pracowników służb obsługi miasta Mińsk Mazowiecki, infrastruktury 
technicznej i drogowej na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki oraz Straży 
Miejskiej w Mińsku Mazowieckim, podczas wykonywania obowiązków służbowych 
pojazdami zewnętrznie trwale oznakowanymi; 

3) pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim poruszających się podczas wykonywania obowiązków 
służbowych pojazdami samochodowymi odpowiednio Miasta Mińsk Mazowiecki 
i Powiatu Mińskiego; 

4) pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki poruszających się podczas 
wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi na podstawie 
umów o używanie do jazd lokalnych w celach służbowych samochodu 
osobowego; 

5) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 
oraz osób wykonujących zadania hospicjów domowych podczas wykonywania 
obowiązków służbowych pojazdami zewnętrznie trwale oznakowanymi; 

6) kierujących pojazdami hybrydowymi, o których mowa 
w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 i 1260); 

6a) 9)  kierujących pojazdami napędzanymi wodorem, o których mowa w art. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 i 1260); 

7) kierujących motocyklami. 

8) 10)  (uchylony) 

9) 11)  (uchylony) 

1a. 12)  (uchylony) 

2. 13)  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zerowej stawki opłaty za 
postój pojazdów samochodowych w SPP jest karta SPP - 0 w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 3 - 4, wydawana na okres nie dłuższy niż jeden rok, 
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, na wniosek. 

 
9)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
10)  Uchylony przez §1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
11)  Uchylony przez §1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
12)  Uchylony przez §1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
13)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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3. 14)  Osoby, które otrzymały karty SPP-0 i utraciły prawo do korzystania z niej 
przed utratą jej ważności winny ją bezzwłocznie zwrócić do Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 

§ 5. 1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP pobierane są 
w następujący sposób: 

1) opłaty według stawek, o których mowa w § 2 – poprzez wniesienie opłaty 
przez: 

a) zakup biletów w parkomatach, 

b) (uchylony) 

c) przyjęcie należności od operatora telefonii komórkowej, integratora płatności 
mobilnych, operatora sieci urządzeń do ładowania kart elektronicznych lub 
agenta rozliczeniowego kart płatniczych; 

2) 15)  opłata abonamentowa, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2a – poprzez 
wniesienie opłaty z góry za oznaczony okres, na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki albo w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, przed 
wydaniem lub przedłużeniem okresu ważności karty abonamentowej mieszkańca 
albo karty abonamentowej strefowej; 

3) 16)  opłata zryczałtowana, o której mowa w § 3 ust. 3 – poprzez wniesienie 
opłaty z góry za oznaczony okres, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki albo w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, przed wydaniem lub 
przedłużeniem okresu ważności karty ryczałtowej odpowiednio: P1, P2, P3, P4, 
P5. 

2. (uchylony) 

3. 17)  Ważny bilet, kartę abonamentową mieszkańca, kartę ryczałtową, kartę 
SPP-0, kartę abonamentową strefową, a w przypadku, o którym mowa w § 
4 ust. 1 pkt 6 – informację o rodzaju napędu należy umieścić za przednią szybą 
wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający ich odczytanie 
z zewnątrz. 

§ 6. 1. 18)  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. 

 
14)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
15)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
16)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 8. 
17)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
18)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
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2. Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o ustalenie zaistniałego 
obowiązku jej pobrania, poczynione przez kontrolujących wnoszenie opłat. 

3. Kontrolujący wnoszenie opłat zawiadamiają kierującego pojazdem 
samochodowym o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za postój w SPP przez 
umieszczenie zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej na przedniej szybie 
pojazdu samochodowego pod wycieraczką. 

4. 19)  Opłatę dodatkową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki, w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki lub bezpośrednio w 
parkomacie. 

§ 6a. 20)  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. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

 
19)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 8 uchwały Nr XXXVIII.361.2018 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę  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. 1843), która weszła w życie z dniem 8 marca 2018 r. 

20)  Dodany przez §1 uchwały Nr XIX.187.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 
2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, 
zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkownikow dróg oraz wysokości 
opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 
5063), która weszła w życie z dniem 19 maja 2020 r. 
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1)  Załącznik do uchwały Nr XXXIV.329.2017 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 30 października 2017 r.  

 
 

 
1)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 12 uchwały Nr XXXIX.354.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat 
abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkownikow dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia 
sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12 345). 
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