
Uchwała  Nr XVII/112/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania. 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), na wniosek Burmistrza Miasta Giżycko po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Starosty Giżyckiego oraz Zarządu Powiatu Giżyckiego,  Rada Miejska w Giżycku uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się całoroczną strefę płatnego parkowania zwaną dalej „całoroczną SPP”, dla postoju pojazdów na 

terenie następujących dróg publicznych miejskich oraz powiatowych na terenie Giżycka: 

             - Plac Grunwaldzki, 

- ul. Olsztyńska, 

-  ul. Unii Europejskiej,  

-  ul. Generała Zajączka, 

-  ul. Kętrzyńskiego, 

-  ul. Warszawska od Placu Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. 

Zasięg całorocznej SPP określa załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się sezonową strefę płatnego parkowania zwaną dalej „sezonową SPP” (obowiązującą w miesiącach 

VI, VII, VIII) w obrębie następujących  publicznych dróg gminnych: 

                - ul. Nadbrzeżna (na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Kolejowej), 

                - ul. Żeglarska, 

Zasięg sezonowej SPP strefy  określa załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów w całorocznej i sezonowej SPP, określone w załączniku nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się sposób pobierania opłat oraz zasady organizacji parkowania w całorocznej i sezonowej SPP, 

określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Opłaty za postój w SPP pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 

9.00-17.00 - w całorocznej SPP 

8.00-18.00 – w sezonowej SPP 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko. 

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

Warmińsko- Mazurskiego. 

 

Przewodniczący 

   Rady Miejskiej w Giżycku 

dr Robert Kempa 
                                                                         


