
UCHWAŁA NR XXV/313/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 14 października 2016 r.

o zmianie uchwały ustalającej strefę płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 13 ust.1, pkt 1, 13b  ust. 3 Ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 1440), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, po uzyskaniu 
opinii organu zarządzającego ruchem na drogach Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

W  załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/190/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 r.  w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki (tj.:Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego 
z 2013 r., poz. 7722 z późn.zm.)  § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ograniczenie postoju pojazdów polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów 
w Strefie Płatnego Parkowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Opłat nie pobiera 
się w dni ustawowo wolne od pracy.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3. 

Uchwała wchodzi  w  życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.
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Uzasadnienie

Wprowadzenie nowego brzmienia § 3 ust. 1 w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta
Wieliczka - załącznika nr 2 zmienianej uchwały polega na wyeliminowaniu pobierania opłat za postój
pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w soboty.

Zmiana dotychczasowej treści uchwały spowodowana jest koniecznością dostosowania jej do najnowszej
linii orzeczniczej wskazującej na zakaz pobierania opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w soboty
zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016r sygn. akt I OSK 3507/15.

Biorąc pod uwagę powyższe wprowadzenie zmiany w uchwale jest zasadne.
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