Rada Mie jsirlr
wodzisłalvia Śl.
EDjDDcEF9D48óA53093
idelll_Yfik3tor

Dńlk nr 55

xXxvl

l

IIlj42ll

7A2lB6Fcc88402CE01
j/1

4D

i

UcHwAŁA NR xxxvlll/342l13
Rady Miejskiej Wodzislawia Sląskiego
z dn'la 28 sierpnia 20 l 3

r,

w sprawie zmiany UchwaĘ Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 maja 2009 roku, w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strery płatnego
parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w §trefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. l pkt l, art. l3b i art. l3f ustawy z dnia żl marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity, Dz. LJ. z ż007 r. nr 19, poz. l 15 ze zm.) oraz art. l8 ust. 2 pkt. 15
ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z2013 r.,poz.594) Rada Miejska
Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§1.
W § 7 załącznika nr 3 do uchwaty Nr XXXV/337109 Rady Miejskiej Wodzisławia śląskiegoz dnia
ż7 maja 2009 roku dodaje się pkt. 5 o następującej treści:
5) pojazdów poborców skarbowych urzędu skarbowego w wodzisławiu sląskim w czasie
rłykonywania obowiązków służbowych.

§2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego,

§4.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj ewództwa
Śląskiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wottzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki

TP,
, ,lnl; ż7 ;ala 2009 roku_ rt, sorilvle ustalenla wWodżisławu Sląskim slrery platnego parkowania, §lawek
,dowych na diogach publlcznvih w slret]e platn€go parkowania, \łysokościopłat dodatko\Ą,ch oraz sposobu
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z dnia 27 maja 2009 roku, w sprawie ustalenia w wodzisławig sląskim strefy płatn€go parkowania, staw€k
dowych na dro8ach publicznych w §tr€lie płatnego parkowanią wysokościopłatdodatko\§,ch omz sposobu

st.ona 2

7 2

