UCHWAŁA NR LV.455.2013
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2013 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 2013 r. poz.
594 – tekst jednolity z późn. zm.1)) oraz art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 – tekst jednolity z późn. zm.2))uchwala się, co następuje :
§ 1. 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. z 2011 r. Nr 54, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) abonament - umieszczany w pojeździe zgodnie z § 8 ust. 1 dokument potwierdzający wniesienie opłaty
za parkowanie w strefie w okresie tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy oraz roku (abonament tygodniowy,
miesięczny, trzymiesięczny, dwunastomiesięczny), zawierający nr rejestracyjny pojazdu samochodowego,
upoważniający do nieograniczonego parkowania wskazanego pojazdu samochodowego na miejscu
wyznaczonym do parkowania;”,
b) po pkt 15 kropkę zmienia się w średnik i dodaje się pkt 16, który otrzymuje brzmienie:
„16) abonament roczny – umieszczany w pojeździe zgodnie z § 8 ust. 1 potwierdzający wniesienie opłaty
w wysokości określonej w § 4 pkt 4 za parkowanie w strefie dla pojazdów z napędem elektrycznym
i hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100g/km; upoważnia właściciela do nieograniczonego parkowania
pojazdu w strefie; karta wydawana jest na podstawie:
a) wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
b) świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE.”;
2) w § 4 po pkt 3 kropkę zmienia się w średnik i dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4) roczny – 20 zł, opłata dla pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym.”;
3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. W przypadku przekroczenia czasu parkowania wynikającego z wykupionego biletu parkingowego
wystawiane jest wezwanie-raport.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843.
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