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§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

4263
UCHWA£A Nr XXVII/208/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/2005 z dnia 27 padziernika 2005
roku w sprawie: ustalenia Strefy P³atnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokoci stawek op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 - z pón. zm.) oraz art 13 ust. 1, punkt 1, art.
13 b ust 1 i 4 punkt 1,2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (z 2007 r. Dz.U. Nr 19, poz. 115 z
póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XXXIV/273/2005 Rady Miejskiej w
Wolsztynie z dnia 27 padziernika 2005 roku w sprawie:
ustalenia Strefy P³atnego Parkowania na terenie miasta
Wolsztyna i wysokoci stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie,
og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr 169 z dnia 8 grudnia 2005 roku, w §4 zmienia
siê punkty od 1 do 10, które otrzymuj¹ brzmienie:
"1) op³ata jednorazowa za pierwsz¹ godzinê -

1,50 z³,

2) op³ata jednorazowa za rozpoczêt¹ drug¹ godzinê 1,60 z³,
3) op³ata jednorazowa za rozpoczêt¹ trzeci¹ godzinê 1,70 z³,

4) op³ata jednorazowa za rozpoczêt¹ czwart¹ godzinê i
ka¿d¹ nastêpn¹ 1,50 z³,
5) op³ata jednorazowa za postój trwaj¹cy do 0,5 godziny 1,00 z³,
6) abonament tygodniowy -

22,00 z³,

7) abonament miesiêczny -

45,00 z³,

8) abonament kwartalny -

110,00 z³,

9) abonament roczny -

375,00 z³,

10)abonament miesiêczny za korzystanie z miejsca postojowego, zastrze¿onego - "KOPERTA" 240,00 z³",
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

