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UCHWAŁA NRv/ó/2015
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z

dnia 9 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokoŚci stawek oPłaĘza
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego Parkowania

Na podstawie art. 18ust.Zpkt liiart.4}ust. 1ustawy zdnia 8marca l990r. osalnorz$zie gminnYm
(Dz.U. z20l3r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, oraz z2014r., poz. 379ipoz. 1072) oraz aIt. 13b
ust. 3 i 4 ustawy idnu 2I marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.IJ.zż013 r., poz. Ż60, Poz. 843, Poz.
7

446, poz.

1

543 oraz z 207 4 r., poz. 659 i poz.

1

3

1

0)

uĆhwala się, co następuje:

W zńączniku nr 2 do UchwĄ Nr 100/XMi2003 Rady Miasta Włocławek zdnia 15 grudnia Ż003 r.
w spiawie ustalenia stre§ płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za Parkowanie Pojazdów
samochodowych w strefie płut""go p*towania (Dz.IJrz. Woj. Kuj. - Pom. nr 773, Poz. 2773), znrienionej
§ 1.

Rady tuti^tu Włocławek zdnia 31 marca 2008 r. (Dz.lJrz. Woj. Kuj. - Pom. nr 69,
poz. 1140) oraz UchwałąNr XXXV/336109 Rady Miasta Włocławek
Uchwałą Nr

z

i:xwz008

dnia 29

pńdziemika 2009 r. (Dz. Urz. Woj, Kuj. - Pom. Nr 116, poz. 1929) wprowadza się następujące

zmiany:.
1)

W Rozdziale I dodaje się pkt

15 w brzmieniu

naleĘ
,,pkt. 15llekroć wUchwale jest mowa o opłacie za parkowanie,
postój";

przez to rozumieĆ

oPłatę za

2) W Rozdziale II
a; fikt

t otrrymuje brzrnienie:

postój pojazdów w SPP od Poniedziałku do Piątku
,,7 Ograniczenie postoju polega na pobieraniu opłat za
w godzinach od 8.00 do 18.00.",

b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
ustawowo wolne od PracY".
,,2. opłaĘ za postój w Spp nie obowiązują w soboty oraz dni
wykonanie uchwały powierza się prerydentowi Miasta włocławek.

§ 2.

dnia ogłoszenia wDzienniku UrzędowYm
§3. l.Uchwała wchodzi wĘcie po upływie 14dni od

Woj ewódźwa Kuj awsko-Pomorskiego.
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.,Z.Uehw& pgdlega podanill do,publićznej wiadońości poprzez ogłoszenie wBiulełnie
Publicznój Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniezący Rady Miasta

Jaroslaw chmiglewski

Inforrnacji

