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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek 
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty 

dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art.13 ust 1 pkt 1, art. 13b i art.13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005, 1595, 876, 1005) Rada Miejska w Głogówku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych 
opłat wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się treść § 8 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Za nieuiszczenie opłaty, 
o której mowa w §3 i§4 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł. 

2) Zmienia się treść § 8 ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Opłata dodatkowa ulega 
obniżeniu do kwoty 40,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie 7 dni od dnia 
wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieopłacony postój 
w Strefie Płatnego Parkowania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Sporządzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, 
wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat, podyktowane jest wzrostem kosztów 
obsługi strefy płatnego parkowania. 
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