
 

 

UCHWAŁA NR XV/142/19 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/90/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój 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 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) dla uporządkowania postoju pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych, zmniejszenia deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenia rotacji parkujących 

pojazdów samochodowych, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/90/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój 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. Dolno. z 2015 roku poz. 2138 i poz. 2913, z 2016 roku poz. 938, z 2019 r. poz. 4249 

i poz. 4863) wprowadza się następującą zmianę:   

1. w § 2 ust. 2 tiret pierwszy pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 3,00 zł za pierwszą godzinę,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

K. Olanin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Poz. 5256
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