
 

 

UCHWAŁA Nr L/235/2013 

RADY MIASTA GARWOLINA 

z dnia 25 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin 

Na podstawie art. art. 13 ust. 1, pkt 1 oraz 13b ust. 3 - 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), po uzyskaniu pozytywnych opinii organów zarządzających drogami 

i ruchem na drogach, Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref 

płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej 

strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin (Dz. Urz. Woj. Maz. 2011.68.2167) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 1 dodaje się punkt 8, 9 w brzmieniu:  

„8) Polska – na odcinku od ul. Wolnej do ul. Kościuszki,  

9) Kuśnierska – na odcinku od ulicy Wolnej do ul. Żwirki i Wigury”; 

2) w § 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania na terenie Miasta Garwolin w wysokości:  

a) 0,50 zł za czas parkowania do 15 min.;  

b) 1,00 zł za czas parkowania do 30 min.;  

c) 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania;  

d) 2,40 zł za drugą godzinę parkowania;  

e) 2,50 zł za trzecią godzinę parkowania;  

f) 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.”; 

3) w § 4 punkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej 

lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.  

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

Województwa Mazowieckiego.  

 Przewodniczący Rady Miasta Garwolina: 

mgr Marek Janiec 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r.
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