
UCHWAŁA NR XXIV/467/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz 

opłat za postój i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 446), art. 13, 13b, 13f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej 
opinii organu zarządzającego ruchem na drogach - Rada Miasta Oświęcim postanawia:

§ 1. W uchwale Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich 
pobierania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Strefa płatnego parkowania oznakowana jest znakami: D-44 (strefa płatnego parkowania)

z informacją określającą dni, godziny funkcjonowania strefy i sposób pobierania opłaty

oraz znakami D-45 (koniec strefy płatnego parkowania).”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania pobierane będą

od poniedziałku do piątku, oprócz świąt w następujących godzinach:

- od 7.00 do 15.00 - na: ulicy Żwirki i Wigury, ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Gen. 
Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu ulicy Fryderyka Chopina.

- od 8.00 do 18.00 - na pozostałej części strefy.”.

§ 2.  W stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia

25 marca 2015 r. Wykazie dróg objętych strefą płatnego parkowania, punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ul. Zaborska - od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Jadwigi”.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
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