UCHWAŁA NR LIX.806.2017
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 13b ust. 3 i 4, art. 13 f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII.80.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 54, poz. 1085 z późn zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zarządzający strefą – komórka organizacyjna urzędu zarządzająca strefą;”,
b) uchyla się pkt 4,
c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) parkometr lub parkomat – urządzenie do sprzedaży biletów parkingowych;”.
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Parkujący pojazdem samochodowym kwestionujący zasadność wystawienia
wezwania-raportu jest uprawniony do wniesienia reklamacji do zarządzającego strefą.
2. W wyniku wniesienia reklamacji zarządzający strefą przeprowadza postępowanie
wyjaśniające.
3. Rozstrzygnięcie reklamacji jest ostateczne.”;
3) uchyla się § 14;
4) użyty w § 7 ust. 2 pkt 3 i 4, § 12 ust. 2, § 16 ust. 2, § 17, § 18 ust. 2 w różnej liczbie i przypadku
wyraz „biuro” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „siedziba
zarządzającego strefą”.
§ 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych ostatecznie do czasu wejścia w życie niniejszej
uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 2255 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 2066, z 2014 r. poz. 1038, z 2017 r.

poz. 539 oraz zmienione Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 września 2017 r. II SA/Go 632/17

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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