
UCHWAŁA NR XXII/134/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień 
Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2221,
z 2016r. poz. 770, poz. 903), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/194/2009 Rady Miejskiej  w  Kamieniu  Krajeńskim z  dnia  26  marca  2009  r. 
w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek 
opłaty za parkowanie w tej strefie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 maja 2009 r., Nr 46, poz. 981) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Za parkowanie w strefie płatnego parkowania, o której mowa w § 1 pobiera się opłaty parkingowe w 
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.1. Za nieuiszczenie opłaty parkingowej, pobiera się opłatę dodatkowąw wysokości 40,00zł.

5.2. Opłatę dodatkową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiegow Kamieniu Krajeńskim.

5.3. Nie uiszczenie opłaty dodatkowej podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6.  Pojazdów służbowych organów władzy publicznej, kontroli państwowej i ochrony prawa, organów 
administracji rządowej oraz instytucji użyteczności publicznej.

7. Ekologicznych pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ  napędowy lub 
hybrydowy elektryczny układ napędowy oraz posiadających „kartę pojazdu elektrycznego””.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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