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i RADA MIEJSKA 

w Olsztynie
i
;

UCHWAŁA Hr YI/45/90

Rady Miejskiej wOlsztyniê 

z dnia 28 listopada 1990 r«

w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia 

wysokości opłat za parkowanie«

Ha podstawie art« 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 marca
1

1985 Tm o drogach publicznych /Dz.U.Nr 14»poz«60 z później
szymi zmianami/, w związku z art.18 ust.2 pkt 8 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.
Hr 16, poz.95 z późniejszyrai zmianami/ Rada Miejska uchwala 

co następuje:

§ 1
1. Wyznacza się miejsca do parkowania, w których pobiera się 

opłaty za parkowanie - stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

2« Miejsca oznakowane zostaną tablicą informacyjną, zawiera« 

jąeą dane o opłacie za parkowanie.

§ 2
Ustala się następującą wysokość opłaty:
- 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania za 1 sta
nowisko«

§ 3
Ha każdym parkingu ustalonym w wykazie wyznaczone zostaną 

oraz odpowiednio oznakowane miejsca do parkowania pojazdów 

dla osób niepełnosprawnych*
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§ 4

Opłata pobierana będzie przez inkasentów bądź przez urzą
dzenia licznikowe - parkonetrjr.

§ 5

Pobierane przez inkasentów kwoty za parkowanie winny być 

wpłacane dwa razy w miesiącu na konto Urzędu Miasta, po 

potrąceniu przysługującego inkasentom wynagrodzenia w wysokości
ł

30 % wpływów.
Zobowiązuje się osoby lub jednostki organizacyjne, obsługu
jące parkingi, do ustawienia tablic informacyjnych.

§ 6

Ustala się możliwość odpłatnej rezerwacji miejsc do parko
wania tzw.kopert na zasadzie dzierżawy gruntu.
1/ W strefie śródmiejskiejs 200 tys.zł miesięcznie za jedno 

miejsce o wymiarach 2,5xx 5,0 m.
2/ W strefie obejmującej pozostałą część miasta: 50 tys.zł 

za jedno miejsce o wym. 2,5 x 5,0 m.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 8

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie po upływie 

7 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący 
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Zał*Nr 1 do uchwały 
Nr VI/45/90
Bady lltejskiej w Olsztynie

/

I TÏU

miejsc do parkowania pojazdów, na których obowiązują opłaty*

lokalizacja parkinguD*p czas obowiązywania 
taryfy/

00 00parking przy ul .Wyzwolenian Tv - 16

00 00parking przy ul »Fabrycznej 
/ za F.D.f/.

9 - 182«

900 - 1800zatoki parkingowe przy ul* 

Dąbrowszczaków i ui.Miekie-* 

wieża.

3.

00 00parking przy ul.Nowowiejskiego 

/ w rej • PI .Świerczewskiego/*
9 - 184*

ul.Sielska w miejscach tymcza- 

Bma opakowanych w dniach i g«kma 

trwania giełdy*

5.


