
 

UCHWAŁA NR III/39/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za 

postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), 

art. 13 ust. 1 pkt 1  ust. 3, art. 13b, art. 13f i art. 13h ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12 i poz. 317) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 16
00

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy." 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 pobierana jest za pomocą środków pieniężnych uiszczanych 

w parkometrze o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr oraz za pomocą innych 

elektronicznych form płatności."„ 

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

4) w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Opłaty w SPP pobierane są za postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych, 

ogólnodostępnych miejscach postojowych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w godzinach od 8
00

 do 16
00

."„ 

5) w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. 

§ 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:   

"§ 5 pkt 1) wykupienia biletu parkingowego w parkometrze z jednoznacznie określonym czasem 

postoju oraz numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2019 r.

Poz. 826



§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2019 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Zdzisław Przełomiec 
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- Strefa Płatnego Parkowania w Suwałkach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/39/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 826


		2019-02-05T12:18:07+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




