Uchwała Nr XXXV/421/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz
wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920,
poz. 1948, poz. 2255)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój
i sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania (SPP), o której mowa w §1 opłaty za postój
pojazdów samochodowych zwane dalej „opłatami”.
2. Opłaty pobiera się za postój pojazdów na drogach publicznych określonych w załączniku
Nr 1, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 –17.00.
3. Opłata za pierwszą godzinę postoju wynosi 2,50 zł.
4. Wysokość stawek opłat za postój określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”;
2) skreśla się § 5 uchwały zmieniając jednocześnie numerację § 6, § 7 ,§ 8 odpowiednio na § 5 ,§ 6,
§ 7,
3) w załączniku Nr 2 do uchwały w „Wykazie obowiązujących stawek opłat za postój” punkt
6 otrzymuje brzmienie: „500 zł – miesięcznie za miejsce zastrzeżone oznaczone znakiem D-18a
„parking – miejsce zastrzeżone”.”
4) w załączniku Nr 3 do uchwały, w Rozdziale 1, § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ograniczenie postoju polega na obowiązku uiszczenia opłaty za czas postoju pojazdów
samochodowych w SPP w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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