
Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR  …./....../2020 

RADY MIEJSKIEJ w Gołdapi 

z dnia ………….. 2020 roku 

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi  nr XXIII/189/2020  z dnia 

20.05.2020 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek 

opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich 

pobierania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1) lit. a,  13b 

ust. 3  i 4, 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

470 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Gołdapi  nr XXIII/189/2020  z dnia 20.05.2020 r.                        

w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. 

 

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

                   Wojciech Hołdyński 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały 

 

w sprawie  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi  nr XXIII/189/2020  z dnia 

20.05.2020 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za 

postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania 

 

Zgodnie z założeniami  płatny postój  w centrum miasta Gołdap miał zostać wdrożony 

jednocześnie. Dlatego też,  dnia 20.05.2020 r.  jednocześnie podjęte zostały następujące 

uchwały: 

- uchwała nr XXIII/189/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi   w sprawie  ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, 

- uchwała nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie zmiany zasad korzystania 

ze skweru  i parkingu miejskiego  na placu Zwycięstwa w Gołdapi, 

z datą wejścia w życie obu uchwał  60 dni  od daty publikacji. 

Z uwagi na: 

- rozbieżne daty publikacji ww. uchwał  24.06.2020 r.- uchwała nr XXIII/189/2020                               

i 30.06.2020 r.  - uchwała nr XXIII/188/2020, 

-  rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego   nr PN.4131.234.2020              

z dnia 25.06.2020 r. stwierdzającego  nieważność części uchwały  nr XXIII/188/2020                           

w sprawie zmiany zasad korzystania ze skweru  i parkingu miejskiego  na placu Zwycięstwa                   

w Gołdapi, powodujące że  uchwała w pozostawionej treści  - nie może funkcjonować zgodnie             

z przyjętymi  założeniami płatnego postoju  na parkingu, 

koniecznym staje się uchylenie  obu przedmiotowych  uchwał. 

Z uwagi na fakt, że  uchwała nr XXIII/189/2020   w sprawie  ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, zgodnie z jej zapisami  wchodzi  w życie z 

dniem 25.08.2020 r.  i od tego dnia  należało by nakładać dodatkowy obowiązek  na obywateli 

poprzez pobieranie opłat z tytułu parkowania, wskazanym jest podjęcie uchwały w sprawie  

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi  nr XXIII/189/2020  z dnia 20.05.2020 r. w 

sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania  z 

„mocą wsteczną” tzn. z datą  jej podjęcia. Uchylenie uchwały  jest korzystne dla obywateli 

odejmie im obowiązki  związane z ponoszeniem opłat  w okresie niezbędnym do 

przygotowania  nowych  aktów prawa miejscowego. 

Powyższe uzasadnia zastosowanie do niniejszej uchwały  art. 5 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, i ustalenie wstecznej 

mocy obowiązującej. 

 

 

 

 

 

 


