UCHWAŁA NR XXIV/187/2016
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Darłowa,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu
pobierania opłat.
Na podstawie art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 460;
poz. 870; poz. 1336; poz. 1830; poz. 1890; poz. 2281) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Darłowa, wysokości stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz.
2107, z 2016 r., poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"W SPPN opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na drogach publicznych, w takich ich częściach, obiektach i
urządzeniach lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ właściwy do zarządzania
ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi",
2) §2 ust. 1 załącznika nr 3 do uchwały otrzymje brzmienie:
"Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w SPPN od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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