
 

 

UCHWAŁA NR VI/46/19 

RADY MIASTA W MYSZKOWIE 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Myszkowa nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 

ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.). 

Rada Miasta w Myszkowie 

uchwala: 

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta Myszkowa z dnia 26 marca 2008 r. nr XVIII/152/08 

zmienia się: 

1) w punkcie 1 p.pkt. 8 - skreśla się ostatnie zdanie; 

2) dodaje się p.pkt. 9 w brzemiu: Karcie mieszkańca miasta Myszkowa - należy przez to rozumieć 

dokument w formie karty zawierający numer seryjny oraz numer pojazdu samochodowego, nazwisko 

i adres właściciela lub współwłaściciela pojazdu, albo strony umowy leasingowej, termin ważności (dzień, 

miesiąc, rok). Karta mieszkańca przysługuje mieszkańcom miasta Myszkowa na jeden pojazd 

samochodowy, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w granicach miasta Myszkowa którzy za 

parkowanie pojazdu w SPP uiścili opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w uchwale. Karta 

mieszkańca przysługuje wyłącznie dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej  

do 2,5 t. Podstawą do nabycia abonamentu postojowego na parkowanie pojazdów samochodowych w SPP 

jest posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu: 

a) własności, 

b) ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, 

c) umowy leasingu, 

3) pkt 10 - skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 3064



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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie 

 

 

Jerzy Woszczyk 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3064


		2019-04-11T12:56:31+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




