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Poz. 4152
UCHWAŁA NR XXV/149/12
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju,
ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 01.142.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1 i 4 oraz art. 13f ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 07. 19. 115 z późn. zmianami) Rada Miejska w RabceZdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się punkt 1. w § 3 uchwały, który przyjmuje brzmienie: 1.Opłata pobierana jest za pomocą
środków pieniężnych uiszczonych w parkomacie w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty
i niedziele:
a) od 1 czerwca do 30 września w godzinach od 700 od 2200
b) pozostałe miesiące od 700 od 1800
§ 2. W §3 wykreśla się z treści uchwały punkt 7.
§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia
26 października 2011r, w ten sposób, iż zamiast zdania "Opłatę za parkowanie pobiera się w godzinach
od 7°° do 22°° "wprowadza się zapis" Opłatę za parkowanie pobiera się:
a) od 1 czerwca do 30 września w godzinach od 700 od 2200
b) pozostałe miesiące od 700 od 1800 "
§ 4. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maria Karolina Górnicka-Orzeł

