
 
 

Zarządzenie Nr WAK.K.0050.314.2020 
Prezydenta Miasta Gniezna 

z dnia 30.03.2020 r. 
w sprawie: okresowego zawieszenia poboru opłat za korzystanie  

z płatnych, komunalnych parkingów Gminy Miasta Gniezna 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506  

ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Uchwały Nr IX/108/2019 Rady Miasta 

Gniezna  z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta 

Gniezna do stanowienia  o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat  

za usługi komunalne  o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Gniezna, Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gniezna Nr WAK.K.0050.128.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie:  wprowadzenia regulaminu 

parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.129.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty 

w Gnieźnie,  Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.130.2019 z dnia 30 maja 

2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu basenu i hotelu przy  ul. Bł. Jolenty 5                 

w Gnieźnie, zarządzam  co następuje:   

§ 1 

1. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gniezna, w związku z ogłoszonym stanem 

epidemii, Gmina Miasto Gniezno zawiesza w okresie od 1 kwietnia 2020 roku  

do odwołania pobór opłat za korzystanie z następujących płatnych, komunalnych 

parkingów  Gminy Miasta Gniezna, usytuowanych: 

1) pod płytą targowiska miejskiego przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, 

2) na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie, 

3) na terenie wokół basenu i hotelu przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie. 

2. Abonamenty wykupione przez Korzystających z ww. parkingów zostaną przedłużone  

o okres czasowego zawieszenia poboru opłat. 

 
§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Mieszkaniowych  

i Użytkowych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 


