
UCHWAŁA NR XXVII/176/2016
RADY MIASTA GARWOLINA

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 
ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej Uchwałą Rady 
Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz zmienionej Uchwałą Rady Miasta 

Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1 oraz art. 13b ust. 3 - 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), po uzyskaniu pozytywnych opinii organów zarządzających drogami i 
ruchem na drogach, Rada Miasta Garwolina uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref 
płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej 
strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 68 poz. 2167) zmienionej 
Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz zmienionej Uchwałą Rady 
Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ „Opłaty jednorazowe będą pobierane w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1700, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  „2. Kontrolę w zakresie uiszczenia opłat w strefie płatnego parkowania prowadzą osoby 
upoważnione przez Burmistrza Miasta Garwolina.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina

mgr Marek Jonczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8650
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