
UCHWAŁA NR XIV/147/15

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku  w 
sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz 

sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1484)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 
roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"kontroler SPP – osoba upoważniona przez podmiot administrujący Strefą Płatnego Parkowania do kontroli 
wnoszenia opłat za parkowanie w SPP",

2. w § 2 dodaje się punkt 12 w brzmieniu:

"podmiot administrujący SPP - podmiot, z którym miasto zawarło umowę na administrowanie SPP".

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Karty abonamentowe, karty N+ i identyfikatory można wykupić w siedzibie podmiotu administrującego 
SPP",

4. w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Opłaty dodatkowe należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w 
siedzibie podmiotu administrującego SPP",

5. § 19 otrzymuje brzmienie:

1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP wskazane są osoby upoważnione przez 
podmiot administrujący, wykonujący swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

2. Kontroler SPP kontrolujący wnoszenie opłat posiada widoczny identyfikator imienny.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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§ 3. 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego

Roman Szamatowicz
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