
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/671/2014 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, 

wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, 

określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki 

opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad 

pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r., Nr 227, poz. 2561, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r. Nr 129, 

poz. 2674, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 63, poz. 946, Nr 142, poz. 2353, Nr 194, poz. 3373, Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2012 r., poz. 225, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 5521 i poz. 6425), wprowadza się następującą 

zmianę: użyty w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyraz „parkowanie” zastępuje się użytym 

w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „postój”, za wyjątkiem zwrotu „strefa płatnego parkowania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 października 2014 r.

Poz. 4089
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