UCHWAŁA NR XXXVIII/672/13
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 29 maja 2013 r.
.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz
wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Na podstawie art.13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 poz. 260), na wniosek Prezydenta Olsztyna, zaopiniowany
przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, Rada Miasta Olsztyna uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Olsztyna,
określoną w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W obszarze SPP wymienionym w ust. 1 ustala się podstrefy cenowe C, Z i T, określone
w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie
Płatnego Parkowania, zróŜnicowane w zaleŜności od podstrefy cenowej, określone
w załączniku nr 3 do uchwały.
4. Ustala się opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, określone w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Ustala się opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeŜonych
stanowiskach postojowych (kopertach), wyznaczonych w Strefie Płatnego Parkowania, określoną
w załączniku nr 3 do uchwały.
6. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 określa Regulamin
Strefy Płatnego Parkowania, który stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
7. Ustala się sektory dla mieszkańców SPP, określone w załączniku nr 5 do uchwały.
8. Ze Strefy Płatnego Parkowania wyłącza się odcinki dróg publicznych, na których zlokalizowane
są oznakowane postoje komunikacji publicznej i TAXI.
9. Traci moc uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XX/337/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości
stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
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