
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 22 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 roku  

w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych  

w mieście Płońsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Abonamenty wydawane są na maksymalnie dwa numery 

rejestracyjne dla pojazdów samochodowych zarejestrowanych na jednego uprawnionego.”; 

2) W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,,5. Opłaty, o których mowa w ust. 1b, 1c, 1d i 1e dokonywane są  

w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku. Karty abonamentowe wydawane są w Referacie Obsługi Targowisk 

Urzędu Miejskiego. Karty parkingowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku wydawane są  

w Wydziale Administracji i Zamówień Publicznych."; 

3) W § 2 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:  ,,10. Wprowadza się zerową stawkę opłaty do 30 minut, na 

parkingu przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Związku Walki Młodych, (działka nr 1334/2) dla 

interesantów Urzędu Miejskiego w Płońsku.  11. Abonamenty:  miesięczny, kwartalny, półroczny i roczny 

nie mają zastosowania na parkingu przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Związku Walki Młodych, (działka 

nr 1334/2)." 

4) W załączniku nr 1 do uchwały dodaje się tiret czternaste w brzmieniu:  ,,- parking przy Urzędzie Miejskim 

od strony ul. Związku Walki Młodych, (działka nr 1334/2)." 

5) W załączniku nr 2 do uchwały w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Ograniczenie postoju polega na 

obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w SPP w dni powszednie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9
00 

-18
00

, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska. 

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

Województwa Mazowieckiego, z wyjątkiem przepisów dotyczących parkingu przy Urzędzie Miejskim od 

strony ul. Związku Walki Młodych, (działka nr 1334/2), które wejdą w życie 2 listopada 2016 r.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Henryk Zienkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2016 r.

Poz. 8440
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