
 PROJEKT 

UCHWAŁA NR …… /……  /2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia …………………. r. 
 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych 

na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz 

sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b 

ust. 3-5, art. 13f , art. 13 d ust. 9 oraz art. 40a ust. 1, art. 40d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza 

Miasta Podkowa Leśna, uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Ustala się strefę płatnego parkowania, zwaną dalej SPP, dla postoju pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych Miasta Podkowa Leśna, obejmującą obszar 

charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych, ograniczoną ulicami:  

 

•   Strona Północna Miasta w obrębie ulic Słowicza – Błońska – Jelenia – Lotnicza, 

•   Strona Południowa Miasta w obrębie ulic Akacjowa –Topolowa -Lipowa – ST. Lilpopa 

 

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały. 
 
         § 2. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP, w dni robocze 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00-18.00, w wysokościach: 

 

Lp. Czas parkowania Wysokość opłaty 

1. Pierwsze 30 minut  0,00 zł 

2. Pierwsza godzina  3,00 zł 

3. Druga godzina  3,60 zł 

4. Trzecia godzina  4,20 zł  

5.  Czwarta i każda następna godzina 3,00 zł 

 
     § 3. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania w Mieście Podkowa Leśna, 

stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, który określa stawkę zerową, opłatę dodatkową oraz 

sposób organizacji strefy i pobierania opłat. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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