
UCHWAŁA NR 365/XXXIII/13
RADY MIASTA ŻORY

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 481/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11.02.2010r. w sprawie ustalenia 
stref płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat 

z tego tytułu

Na podstawie przepisów: art. 13b ust. 2  i 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 
8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr 570/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010r. 
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi . 

RADA MIASTA 
u c h w a l a :

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 481/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11.02.2010r. w sprawie ustalenia stref 
płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010r. Nr 83, poz. 1387z późn. zm.) w ten sposób, że 
§ 1  otrzymuje brzmienie: 

„Ustalić Strefę Płatnego Parkowania na obszarze położonym w pasie drogowym ulic: Moniuszki, 
Bałdyka, Szeroka, Szeptyckiego, Garncarska oraz na obszarze wydzielonego parkingu przy ul. 
Bramkowej przyległego do Urzędu Miasta Żory, w której pobierane są opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych, z uwagi na występujący w tym obszarze deficyt miejsc 
postojowych i wynikające z tego faktu potrzeby organizacji ruchu podyktowane założeniami polityki 
transportowej w mieście, mające na celu zwiększenie rotacji parkujących pojazdów.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 4029



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Piotr Kosztyła
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