
  

UCHWAŁA NR XXXVII/484/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 27 października 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 1376; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 

i poz. 1595, M. P. z 2021 r. poz. 876.) 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, zmienionej uchwałą Nr III/39/2019 Rady Miejskiej 

w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1) opłata jednorazowa: 

a) za 30 minut postoju – 1,00 zł, 

b) za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł, 

c) za drugą godzinę postoju – 2,40 zł, 

d) za trzecią godzinę postoju – 2,80 zł, 

e) za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju – 2,00 zł; 

2) opłata abonamentowa (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP): 

a) 1 miesiąc – 120 zł, 

b) 6 miesięcy – 350 zł, 

c) 12 miesięcy – 600 zł; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Zdzisław Przełomiec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 listopada 2021 r.

Poz. 4135



UZASADNIENIE 

Przedmiotem regulacji jest podjęcie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich 

pobierania. 

Przyjęte niniejszą uchwałą stawki opłat jednorazowych i abonamentowych za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania nie były zmieniane od dnia utworzenia strefy tj. od dnia 

01.06.2012 r. 

Zgodnie z art. 13b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala wysokość opłaty za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, w granicach administracyjnych miasta Suwałki  

ww. kompetencje leżą w gestii Rady Miejskiej w Suwałkach. 

Przewiduje się zwiększenie wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. 

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe  

i uzasadnione. 
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