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UCHWAŁA NR XXXIV.224.20 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały nr IV/25/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25.01.2019 roku w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego
Parkowania"
 

Data utworzenia 2020-12-18 

Numer aktu 224 

Akt prawa miejscowego TAK 

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Brak danych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze
zmianami), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2020 poz. 470 ze zmianami) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1461 ze zmianami) Rada Miasta Limanowa u c h w a l a co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr IV/25/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25.01.2019 roku, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego
Parkowania" dotychczasową treść
od wiersza PODSTAWOWA STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ… - zostaje zastąpiona nową treścią o brzmieniu:

„PODSTAWOWA STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości
75 zł. W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania lub na
konto Urzędu Miasta Limanowa opłata ulega zmniejszeniu do wysokości 40 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz   podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta  Limanowa i stronie internetowej miasta

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Jolanta Juszkiewicz

METRYKA

Liczba odwiedzin: 19

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Limanowa

Osoba wprowadzająca informację: Katarzyna Fąfara

Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Fąfara

Czas wytworzenia: 2020-12-22 13:47:58

Czas publikacji: 2020-12-22 13:47:58

Data przeniesienia do archiwum: Brak danych

Data realnego wytworzenia informacji: 2020-12-22
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