
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Zarządzenie Nr  117/VIII/2021 
Burmistrza Miasta Oleśnicy 

 
z dnia 25.05.2021 r.  

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.10.2020 

r. w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), uchwały nr VI/39/2011 r. Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, 
sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, 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 
2012 r. (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 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. z 2015 r., poz. 1106), nr XVI/121/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 
2016 r. poz. 128) i nr XIX/149/2016 z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 
1783) oraz nr XX/205/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2020 poz. 4332) 
zarządzam co następuje: 

§ 1 

W załączniku do Zarządzenia nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.10.2020 r. w 
sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy określającym zasady 
funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy wprowadza się następujące zmiany: 
1) w Rozdziale 2. „Wnoszenie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania” §4.1 otrzymuje 
brzmienie: „Abonamenty typu: „M”, „P”, „O” można wykupić na okres jednego miesiąca lub 
wielokrotności miesiąca.” 
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                                Burmistrz Miasta Oleśnicy 

 
                                                                                                Jan Bronś 

 


