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UCHWAŁA NR XXXV/............/13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/623/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013
roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz
ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu
pobierania opłat w strefach płatnego parkowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art.13b ust.3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.),
na wniosek Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska po zaopiniowaniu przez
Komisję Finansów Publicznych i Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/623/13 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie
miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania poprzez wykreślenie punktu 3.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXV/................../13)
Wykreślenie punktu 3 z załącznika nr 1 Uchwały tj. parkingu w środkowym pasie zieleni – od
Ronda Cassino w kierunku Ronda Olimpijskiego przy Al. Jana Pawła II – uzasadnione jest
faktem sfinansowania budowy w/w parkingu przez kupców z domu Handlowego "Baron”.
Opracowała:
Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony
Środowiska

Numer nadany przez DUR:
DUR.0006. ............. .2013

Projekt uchwały kieruję na KIMiOŚ, KFP oraz
sesję RM
.................................................................................................
(data i podpis)

Sprawdził pod względem prawnym:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)
.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.
................................................................................................
(data, podpis i pieczątka)
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Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
DUR – w/m,
IKM – w/m,
MZUiM – Tychy.

