DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz

Poz. 2973

Data: 2016-06-24 13:28:52

UCHWAŁA NR XXVI/553/16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki
opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty
dodatkowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) w związku z art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.1)), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych
i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia
wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3875) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące
brzmienie:
„2. Za postój pojazdów samochodowych w strefach, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłaty w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:
R. Granowska

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 870, 774, 1336, 1830, 1890
i 2281.

