
 

 

UCHWAŁA NR XXX /209/17 

RADY  MIEJSKIEJ  W  BRANIEWIE 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej - parking stanowiący 

własność Gminy Miasta Braniewa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 roku 

(Dz.U. 2016 r. poz. 573) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie miasta Braniewa strefę płatnego parkowania , zwaną dalej nieruchomością 

gruntową – parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa, którego granice zostały określone 

w załączniku nr 1, a obszar przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat łącznie z podatkiem Vat, za parkowanie pojazdów samochodowych na 

nieruchomości gruntowej – parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa i opłaty dodatkowe za 

nieopłacone parkowanie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

2. Opłaty o których mowa w ust.1 obowiązują przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 08.00 do 18.00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz wolnych od pracy. 

3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu pobiera Urząd Miasta w Braniewie. 

4. Regulamin pobierania opłat został określony w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie 

Dariusz Frąckiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1571



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX /209/17 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 

GRANICE STREFY PLATNEGO PARKOWANIA 

W BRANIEWIE 

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na terenie komunalnym przy ulicy Fromborskiej 

w Braniewie obejmuje obszar: dz. nr 350/10; 238; 271/27, Obr. 4 miasta Braniewa. 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX /209/17 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1571



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX /209/17 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – PARKING STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA 

BRANIEWA I OPŁATY DODATKOWE ZA NIEOPŁACONE PARKOWANIE. 

l.p. Sposób płatności Wysokość 

opłaty /brutto/ 

w zł. 

1 Bilet parkingowy: 

1)1-sza godzina 

2)2-ga godzina 

3)3-cia godzina 

4)Za 4 i kolejną godzinę 

 

0,50 

1,00 

1,00 

1,50 

2 Abonament postojowy: 

1) tygodniowy uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia 

2) dwutygodniowy uprawniający do parkowania w ciągu dwóch tygodni 

3) miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu jednego miesiąca 

4) posiadaczom Braniewskiej Karty Dużej Rodziny przy kupnie abonamentu 

postojowego przysługuje zniżka wysokości 20% 

 

25,00 

40,00 

60,00 

3 Identyfikator postojowy mieszkańca ul. Fromborskiej i ulicy Świętojańskiej, który 

może nabyć osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy na w/w ulicach, 

będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu oraz osoba na stałe 

zameldowana lub na pobyt czasowy i korzystająca z pojazdu na podstawie aktualnej 

umowy leasingowej , uprawniający do parkowania w rejonie stałego i czasowego 

miejsca zamieszkania w ciągu kwartału: 

1)Za pierwszy pojazd 

2)Za każdy kolejny pojazd 

 

 

 

 

 

 

 

 

00,00 

50,00 

4 Parkowanie przez osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami oraz osoby kierujące 

pojazdami i przewożące osoby niepełnosprawne, na oznaczonych, zastrzeżonych 

miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty 

parkingowej osoby niepełnosprawnej (parkowanie w innych miejscach w strefie 

wymaga wniesienia opłaty) 

 

 

Bezpłatnie 

5 Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie: 

1)Uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym 

2)Uiszczona po ww. terminie 

 

25,00 

50,00 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX /209/17 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT 

1. Opłaty za parkowanie dokonuje się wykorzystując jeden z poniższych wariantów: 

1) biletu parkingowego ( postojowego), 

2) abonamentu postojowego, 

3) identyfikatora postojowego mieszkańca strefy, 

4) karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. 

2. Oznakowane zastrzeżone miejsca postojowe służące do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych 

pozostają bezpłatne. 
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3. Obowiązkiem kierującego pojazdem, który korzysta z ogólnodostępnych miejsc postojowych na 

nieruchomości gruntowej – parking jest dokonanie opłaty stosując jeden z poniższych wariantów: 

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi 

parkowania, 

2) wykupienie abonamentu postojowego w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, 

(stanowisko ds. Działalności Gospodarczej), 

3) wykupienie identyfikatora postojowego mieszkańca ulic Fromborska, Świętojańska w Urzędzie Miasta 

Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,(stanowisko ds. Działalności Gospodarczej), 

4) wykupienie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej w PCPR, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, 

4. Osoby niepełnosprawne parkujące pojazdy w miejscach innych , niż oznakowane zastrzeżone miejsca 

postojowe, uiszczają opłaty jak inni użytkownicy dróg. 

5. Bilety i karty parkingowe, abonamenty postojowe i identyfikatory postojowe/ muszą być umieszczone za 

przednią szybą wewnątrz pojazdu, tak aby były w pełni widoczne i czytelne dla pracowników kontrolujących 

opłacenie parkowania. 

6. Do opłacenia parkowania przez mieszkańca ulic: Fromborska, Świętojańska służy identyfikator 

postojowy, który jest wydawany na okres kwartalny i upoważnia do parkowania w rejonie, właściwym do 

stałego miejsca zamieszkania. 

7. Mieszkaniec ulic: Fromborska, Świętojańska, który nie skorzysta z prawa wykupienia identyfikatora 

postojowego, uiszcza opłaty za postój w sposób określony w ust.1 pkt 1,2,4 niniejszego załącznika. 

8. Wykupienie biletu parkingowego, oraz abonamentu postojowego upoważnia do parkowania na 

dowolnym ogólnodostępnym miejscu postojowym. 

9. Do kontroli opłacenia parkowania w strefie parkingu upoważnieni są pracownicy firmy zewnętrznej 

wyłonionej w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Prowadząc kontrolę opłacenia parkowania w strefie parkingu sprawdzają: 

1) ważność biletów parkingowych za przednią szybą pojazdu, 

2) ważność abonamentów postojowych, identyfikatorów postojowych mieszkańca ulicy: Fromborskiej 

i Świętojańskiej, oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych, 

10. W przypadku stwierdzenia, że parkowanie nie jest opłacone biletem parkingowym, abonamentem 

postojowym, identyfikatorem postojowym mieszkańca ulicy: Fromborska, Świętojańska, pracownicy o których 

mowa w ust. 9 wystawiają wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie. Wezwanie 

jest umieszczone za wycieraczką przedniej szyby pojazdu. 

11. Kierujący ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
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