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UCHWAŁA NR XIX/149/2016
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój 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 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460, ze zm.) –
Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój 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. Dolnośl. z 2011 r. Nr 108, poz. 1727), zmienionej rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody nr
NK-N.4131.406.2011.MG z dnia 2 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2011 r. nr 108, poz. 1737)
i uchwałami Rady Miasta Oleśnicy nr XVII/132/2012 z dnia 28 lutego 2012r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012
r., poz. 1407), nr XVIII/143/2012 z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r., poz. 1534),
nr V/28/2015 z dnia 27 lutego 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2015 r., poz. 1106) oraz XVI/121/2015 z dnia
21 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r., poz. 128), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) za całodzienny postój w czasie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w wysokości 10,00
zł.”;
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) za postój pojazdów o napędzie elektrycznym na podstawie identyfikatora E.”;
3) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Identyfikator E wydaje się na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej
lub przedsiębiorcy, posiadającego ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.
2, jeśli w dowodzie rejestracyjnym oraz w świadectwie zgodności WE bądź w świadectwie homologacji
potwierdzono, że pojazd posiada napęd elektryczny. Identyfikator E wydaje się na czas określony – nie
dłuższy niż 12 miesięcy.”;
4) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) za abonament typu O: 80 zł za jeden miesiąc;”
5) w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu:
„5) za abonament typu O: 200 zł za trzy miesiące; 6) za abonament OK: 50 zł za trzy miesiące.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy:
W. Piechówka

