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Poz. 546
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2017
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr VII /46//2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy zmienionej Uchwałą Nr XV/117/2011 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011 r. Rozdział 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Rozdział 4.
Nieopłacenie postoju
1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub
przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00zł.
2. Podstawą do pobrania opłaty, o której mowa w ust. 1 jest każdorazowo stwierdzenie parkowania pojazdu
bez uiszczenia opłaty lub parkowania ponad opłacony czas, udokumentowane fotografią z datą, godziną
i numerem rejestracyjnym pojazdu.
3. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
4. Nieuiszczona opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1 podlega ściągnięciu w drodze egzekucji
administracyjnej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

