
UCHWAŁA NR XVI/110/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości 
opłaty dodatkowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty 
dodatkowej w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych 
w mieście Nowogrodziec na drodze publicznej ul. Rynek”;

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 do uchwały „Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Nowogrodźcu” § 5 ust. 1 pkt 1) 
otrzymuje brzmienie: „pojazdów do użytku służbowego Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz 
oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia 
gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej, służby zdrowia, poczty).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ł. Izydorczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2019 r.

Poz. 6181



Załącznik nr 1  

do uchwały nr XVI/110/19 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 28 października 2019 r. 

 

 

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Nowogrodźcu 
 

§1. 

 

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych w Nowogrodźcu obejmuje ul. Rynek. 

 

§2. 

 

Graficzny obraz strefy płatnego parkowania przedstawia się następująco: 
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