Uchwała Nr LVII/699/2005
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia
2003 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia
sposobu pobierania i stawek tych opłat (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 432, poz.
4811 z późn. zm.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust.
4 pkt 2 i 3 oraz art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta
Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 dodaje się lit. „d” w brzmieniu:
„abonament typu „UM”, „UM-P” i „UM – czasowe” na miejscach parkingowych
zlokalizowanych na działce nr 33 w obrębie 27 przy skrzyżowaniu ulicy Kazimierza
Wielkiego z ulicą Bóżniczą w Nowym Sączu, wydawany przez Prezydenta Miasta dla:
– Radnych Miasta Nowego Sącza wykorzystujących samochody w związku z pełnieniem
mandatu radnego,
– pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza, którzy uzyskali stosowne zezwolenie
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
– jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza lub ich kierowników w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych,
– spółek komunalnych lub ich kierowników w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych,
– innych osób lub instytucji wykonujących obowiązki służbowe i zadania w siedzibie urzędu
Miasta,
– gości Władz Miasta Nowego Sącza”.
2) w § 6 dodaje się rubrykę 5 w brzmieniu:
5) abonament typu „UM”, „UM–P”, „UM – czasowe” – zerowa stawka opłaty.
3) dodaje się nowy § 12 a w brzmieniu:
„§ 12 a Abonament typu „UM”, „UM–P”, „UM – czasowe” wydaje Prezydent Miasta
Nowego Sącza, w tym abonamenty „UM–P” i „UM – czasowe” na czas określony
i uzasadniony wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. „d” ”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Ponadto, uchwała podlega opublikowaniu
przez rozplakatowanie w formie obwieszczenia w miejscach publicznych na terenie Nowego
Sącza.
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