
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/290/2017 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 

2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Rada Miejska w Nowym 

Tomyślu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2010 (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 224, poz. 4139 ze 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,, § 1 ust. 1. Ustala się na terenie miasta Nowego Tomyśla Strefę Płatnego 

Parkowania na następujących drogach gminnych: 

- Plac Niepodległości w całości, 

- Plac Chopina w całości, 

- część ulicy Poznańskiej od Placu Chopina do skrzyżowania z ulicą Krótką, 

- część ulicy Długiej od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Śniadeckich, 

- część ulicy Marszałka Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Witosa do Placu Chopina, 

- ulica Mickiewicza wraz z przyległym parkingiem na działkach nr 895/4 i 896/23, 

- część ulicy Tysiąclecia od skrzyżowania ulicy Norwida do Placu Niepodległości  z przyległym 

parkingiem na działkach nr 886/5 i 883/7. ” 

2) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ,,1a. szczegółowe określenie obowiązywania Strefy 

przedstawia mapka w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”. 

3) § 2 ust. 3 pkt. b otrzymuje brzmienie: ,,§ 2 ust. 3 pkt b. stawka abonamentu miesięcznego dla 

przedsiębiorców mających siedzibę w Strefie Płatnego Parkowania dla pojazdów wykorzystywanych do 

działalności gospodarczej oraz dla pojazdów stanowiących własność zatrudnionych pracowników wynosi 

20,- zł za każdy pojazd,” 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Nowego Tomyśla do przygotowania uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Tomyślu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2601



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) mgr Marcin Brambor 
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