
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/571/21 
RADY MIASTA OŚWIĘCIM 

z dnia 26 maja 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13, 13b, 13f ustawy z dnia       21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) - 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) § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) 150 zł. - abonament miesięczny ogólnodostępny, 

3) 250 zł. - abonament miesięczny za postój samochodów na prawach wyłączności - w odniesieniu do 
jednego miejsca zastrzeżonego "kopertą".”. 

§ 2. Wszystkie abonamenty wydane przed terminem wejścia w życie zmian,                                                   
o których mowa w § 1 pkt 1 zachowują ważność do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Hertig 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 maja 2021 r.

Poz. 3121
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