UCHWAŁA NR LXXV.1063.2018
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 września 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) 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 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.2)) 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.3))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 8 część wspólna odnosząca się do wszystkich liter otrzymuje brzmienie:
„- upoważniająca do parkowania pojazdu samochodowego na ulicy, przy której zameldowany
jest mieszkaniec strefy albo do niej najbliższej, wydawana na pisemny wniosek
mieszkańca strefy po weryfikacji zameldowania na podstawie okazanego dowodu
tożsamości, załączoną kopią dowodu rejestracyjnego; dopuszcza się wydanie
maksymalnie 3 kart mieszkańcom strefy zameldowanym pod tym samym adresem;”;
2) w § 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie
„17) karta pojazdu ekologicznego – dokument wydawany użytkownikom pojazdów
samochodowych z hybrydowym układem napędowym lub napędem wodorowym.”;
3) w § 6b ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydawana jest na okres jednego roku, na pisemny wniosek użytkownika dla każdego
pojazdu na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu określającego rodzaj
napędu zgodnie z § 2 pkt 17 uchwały;”.
§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Paweł Sroczyński

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356,
poz. 1669 i 1693.
3) 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, 2478 i 2535 oraz z 2018 r. poz. 304.
2) Zmiany

