
 

 

UCHWAŁA NR XVII/132/2012 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie usta-

lenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samocho-

dowych 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 (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 
Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr VI/39/2011 Rady Miasta Ole-
śnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości sta-
wek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowa-
nia, 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 z dnia 24 maja 2011 r.) dokonuje 
się następujących zmian:  
1) W §1 w ust. 1 po punkcie 17 dodaje się punkty 

18−20 w brzmieniu: „18) ul. J. Kochanowskiego 
(od skrzyżowania ul. Lwowska/ul. Krzywoustego 
do budynku Sali Widowiskowej MOKiS łącznie 
z zatokami parkingowymi przed wejściem głów-
nym do budynku); 19) łącznik ul. J. Kochanow-
skiego z ul. Lwowską (od. ul. Kochanowskiego 
pomiędzy budynkiem Sali Widowiskowej MOKiS 
a posesją ul. Kochanowskiego 58-60 do skrzyżo-
wania ul. Lwowska/ul. Armii Krajowej wraz 
z zatokami parkingowymi); 20) ul. J. Kochanow-
skiego (pomiędzy zatokami postojowymi przed 
budynkiem Sali Widowiskowej MOKiS a budyn-
kiem ul. Kochanowskiego 5).”  

2) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obszar obję-
ty strefą płatnego parkowania obejmujący ulice 
wymienione w ust. 1 punkty od 1) do 17) zwany 

obszarem „Centrum” określa załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.”  

3) W § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Obszar 
objęty strefą płatnego parkowania obejmujący uli-
ce wymienione w ust. 1 punkty od 18) do 20) zwa-
ny obszarem „Kochanowskiego” określa załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.”  

4) W § 4 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie-
nie: „Wprowadza się abonamenty za parkowanie 
pojazdów samochodowych w strefie płatnego par-
kowania w obszarze „Centrum” dla niektórych 
użytkowników drogi:”  

5) Tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Ob-
szar „Centrum” Strefy Płatnego Parkowania  
w Oleśnicy”.  

6) Dodaje się załącznik nr 2 „Obszar „Kochanow-
skiego” Strefy Płatnego parkowania w Oleśnicy” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały.  

7) Dotychczasowy załącznik nr 2 – „Wzór zawiado-
mienia o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuisz-
czenie opłaty za parkowanie” – staje się załączni-
kiem nr 3.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi 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: 
Ryszard Zelinka 
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