
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/179/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie  ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na nieruchomości gruntowej – parkingu stanowiącym własność Gminy Miasta 

Braniewa położonym przy ul. Fromborskiej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 712 z późn. zm. ) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Braniewa położonej przy ul. 
Fromborskiej  parking, którego granice zostały określone w załączniku nr 1, a obszar przedstawiono na mapie 
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 położony przy ul. 
Fromborskiej  i opłaty podwyższone z tytułu nieopłacenia miejsca parkingowego w wysokości określonej 
w załączniku 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 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni wolnych od pracy. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019r. 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 ( Dz.Urz.Woj.Warmińsko – Mazurskiego z 29 stycznia 2020r., poz. 600) 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 lipca 2020 r.

Poz. 3013



§ 5. 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 
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Granice parkingu stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa położonego przy ul. Fromborskiej

Parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa położony przy ul. Fromborskiej obejmuje

obszar działek nr: 350/10; 238, 271/27 obręb 4 miasta Braniewa.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2020

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 czerwca 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/179/2020

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 czerwca 2020 r.
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WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – PARKING STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA
BRANIEWA I OPŁATY PODWYŻSZONE Z TYTUŁU NIEOPŁACENIA MIEJSCA
PARKINGOWEGO.

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

25,00
40,00
60,00

3. Posiadaczom Braniewskiej Karty Dużej Rodziny przy kupnie abonamentu
postojowego

20 % zniżki

4. Posiadacze Karty Weterana Bezpłatnie

Identyfikator postojowy mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub pobyt
czasowy przy ul. Fromborskiej i ulicy Świętojańskiej uprawnia do parkowania
pierwszego i każdego kolejnego pojazdu w rejonie stałego i czasowego miejsca
zamieszkania w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych.

Bezpłatnie

5. 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 niesienia opłaty).W przypadku braku
oznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, osoby
niepełnosprawne kierujące pojazdami oraz osoby kierujące pojazdami i
przewożące osoby niepełnosprawne mogą zaparkować samochód w każdym
innym oznakowanym miejscu parkingowym, przedkładając na przedniej szybie
samochodu aktualną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

Bezpłatnie

6 Opłata podwyższona z tytułu nieopłacenia miejsca parkingowego w wysokości:
1) uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym
2) uiszczona po ww. terminie

25,00
50,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/179/2020

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 czerwca 2020 r.
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