
 

 

UCHWAŁA NR XI/120/2019 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat  

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa (t.j. Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. 

poz. 4243 z dnia 29 sierpnia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

"§3. Wysokość stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, o której mowa w §1 wynosi: 

l. opłata jednorazowa: 

1. do pół godziny parkowania 1,80 zł 

2. za pierwszą godzinę parkowania 3,00 zł 

3. za drugą godzinę parkowania 3,60 zł 

4. za trzecią godzinę parkowania 4,30 zł 

5. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 3,00 zł 

   2. opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważniająca do parkowania przez całą dobę przez wszystkie 

dni robocze i soboty pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w wykazie pojazdów, za które została 

wniesiona opłata abonamentowa ogólnodostępna: 

1. miesięczna 40 zł 

2. półroczna 180 zł 

3. roczna 340 zł 

   3. opłaty abonamentowe specjalne: 

    a) miesięczna dla osób fizycznych zameldowanych na obszarze strefy płatnego parkowania - 15 zł. 

  Ustala się okres abonamentu na 6 lub 12 miesięcy. 

Opłata abonamentowa specjalna przysługuje tylko jednemu z mieszkańców lokalu mieszkalnego 

i upoważnia do parkowania tylko jednego pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w wykazie, za 

które została wniesiona opłata abonamentowa specjalna." 
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  2) Zmienia się § 4 ust. 1, ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§4. 1. Opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub wydłużenie 

czasu postoju w strefie płatnego parkowania wynosi 100,00 zł. 

2. Obniża się stawkę opłaty dodatkowej z kwoty 100 zł do kwoty 50 zł w przypadku uiszczenia opłaty 

dodatkowej w przeciągu 48 godz. od wystawienia wezwania w kasie Urzędu Miasta Lubawa.” 

  3) Zmienia się § 6 ust. 2 pkt b, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 ust. 2 

b) ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 90 % zainkasowanej opłaty, płatne na rachunek 

bankowy inkasenta w terminie do 15-go po upływie miesiąca, za który następuje rozliczenie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Sarnowski 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 6002



 

UZASADNIENIE 

Strefa płatnego parkowania została utworzona w październiku 2007 roku z mocą obowiązywania od stycznia 

2008 roku w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się 

znacznym deficytem miejsc postojowych. Od tego czasu sukcesywnie powiększała swój zasięg, m.in. o nowo 

tworzone miejsca parkingowe zlokalizowane w obrębie oraz w sąsiedztwie obszaru starego miasta.  

Z uwagi na zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatniej dekady, w tym: 

a) zmiany w układzie drogowym na obszarze starego miasta, 

b) zwiększanie liczby pojazdów samochodów, 

konieczne jest podjęcie stosownych działań mających na celu zwiększenie rotacji parkujących samochodów  

na parkingach w strefie płatnego parkowania. 

Ostatnia aktualizacja dotycząca pobieranych opłat jednorazowych miała miejsce w listopadzie 2018 roku.  

W tym okresie nastąpiły również zmiany ekonomiczne, w tym mi.n. inflacja czy planowanym wzrostem płacy 

minimalnej, które mają realny wpływ na koszty obsługi strefy płatnego parkowania. Mając na uwadze 

powyższe czynniki należy podjąć działania mające na celu aktualizację opłat jednorazowych. Wysokość opłaty 

za postój pojazdów została naliczona od minimalnej płacy 2600,00 zł brutto obowiązującej od 01.01.2020 r. 
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