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Poz. 5881
UCHWAŁA NR XXV/204/16
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej
strefie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o
samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz.
U.
z
2016,
poz.
446),
w związku z art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art.13 f ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm.),
Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/321/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za
parkowanie pojazdów w tej strefie zmienionej uchwałą Nr XXXII/321/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26
marca 2009r., Nr VI/50/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r., Nr XIX/215/12 Rady Miasta Bochnia
z dnia 31 maja 2012r., Załącznik Nr 3 zastępuje się Załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/204/16
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 września 2016 r.
Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w strefie płatnego parkowania
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały:
a/ za pierwsze 20 minut parkowania

0,50 zł

b/ za pierwsze 40 minut parkowania

1,50 zł

c/ za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł
d/ za każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł
e/ za abonament dwutygodniowy

75,00 zł

f/ za abonament miesięczny

150,00 zł

g/ za abonament roczny dla osób fizycznych będących właścicielami
pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały
w strefie płatnego parkowania, upoważniający do parkowania przy ulicy,
na której osoba jest zameldowana 30,00 zł
h/ za zastrzeżone miejsce postojowe „kopertę” 24h/dobę 7 dni w tygodniu……. 300,00 zł miesięcznie.
Opłaty pobierane będą w dni robocze:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1730
Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych przez następujących
użytkowników:
1. kierujących oznakowanymi pojazdami: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Służby
Więziennej,
2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania awarii, lub innymi
pojazdami świadczącymi usługi na rzecz miasta,
3. kierujących oznakowanymi pojazdami, konstrukcyjnie przeznaczonymi
niepełnosprawnych o obniżeniu sprawności ruchowej, posiadających identyfikatory.

do

przewozu

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Balicki
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