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14 sierpnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia,
tekst jednolity Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we
Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 84, poz. 1135), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą Nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/
306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,

wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2010r. Nr 30, poz. 463),

1)

Uchwałą Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego

parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2011r. Nr 134, poz. 2560),

2)

Uchwałą Nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/
09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,

wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2012r., poz. 868).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

3)

§ 2 i § 3 Uchwały Nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego

1)



parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 30, poz. 463), które stanowią: " § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Wschowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego."

§ 2 i § 3 Uchwały Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego

parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2011r. Nr 134, poz. 2560), które stanowią: " § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Wschowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego."

2)

§ 2 i § 3 Uchwały Nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego

parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2012r., poz. 868), które stanowią: " § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Wschowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego."

3)

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie: ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek
opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz.115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r.Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86 poz.720, Nr 168 poz.1323, z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011r. Nr 5
poz. 13 oraz Nr 159 poz. 945,z 2012r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256, poz. 1445), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co
następuje:

1.Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały drogach publicznych na
terenie miasta Wschowa.

2.Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, ustala się opłaty,
których wysokość określona jest w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3.Za nieuiszczenie opłat za parkowanie, o których mowa w ust 2 ustala się opłatę dodatkową, której wysokość określona jest
w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4.Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania
opłat za parkowanie, o których mowa w ust. 2 i 3 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik Nr
3 do niniejszej Uchwały.

§  1.



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

Załącznik Nr  1 

  1 Strefę Płatnego Parkowania w mieście Wschowa ustala się na następujących drogach publicznych:

1. ul. Rynek

2. ul. Westerplatte do ul. Pocztowej

3. ul. Pocztowa

4. ul. Strażacka

5. ul. Daszyńskiego do ul. Gospody

6. ul. Nowa

7. ul. Garbarska

8. ul. Poprzeczna

9. ul. Łazienna

10. ul. Niepodległości

11. ul. Ratuszowa

12. Rogalińskiego- wjazd od ulicy Westerplatte zgodnie z organizacją ruchu

13. Herbergera- wjazd od ulicy Westerplatte zgodnie z organizacją ruchu

14. Plac Zamkowy

15. ul. Kilińskiego

16. Powstańców Wlkp.

17. Plac Farny

18. ul. Ks. A. Kostki

19. ul. T.Kościuszki - od ulicy Wolsztyńskiej do ulicy Pustej

20. ul. Lipowa - od ulicy Głogowskiej do ulicy Jana Matejki

21. ul. Kościelna

22. ul. Rzeźnicka

23. ul. Głogowska

24. ul. Parkowa

Załącznik Nr  2 

  2 Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego
Parkowania we Wschowie oraz wysokość opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat parkingowych w Strefie Płatnego

Parkowania:

I. STAWKI OPŁAT



1. 3 Stawka opłaty za:

1) pierwszą godzinę parkowania wynosi 2,00 zł

2) za drugą godzinę parkowania wynosi 2,10 zł

3) za trzecią godzinę parkowania wynosi 2,20 zł

4) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania wynosi 2,00 zł.

2. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty według stawki określonej w ust. 1 - 4. Minimalna
wniesiona opłata za parkowanie wynosi 0,50 zł.

3. Stawka zerowa opłaty za parkowanie dla:

* pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej podczas wykonywania obowiązków
służbowych;

* pojazdów jednośladowych;

* pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową w miejscach
oznaczonych znakiem D-18" Parking" z dodatkową tabliczką T-29 informującą o przeznaczeniu tych miejsc wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej;

* taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach dla postoju pomiędzy znakami pionowymi D-19" postój taxi" i D-20 "koniec
postoju taxi"

II. OPŁATY ABONAMENTOWE

1. Stawka abonamentu miesięcznego dla:

1) mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem w lokalu przy ulicy objętej pobieraniem opłat w Strefie Płatnego
Parkowania oraz mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem w lokalu na nieruchomości, która bezpośrednio
przylega do Strefy Płatnego Parkowania- 20,00 zł

2) właścicieli nieruchomości, która bezpośrednio przylega do Strefy Płatnego Parkowania - 20,00 zł

3) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na nieruchomości, która bezpośrednio przylega do Strefy Płatnego
Parkowania - 20,00 zł

4) osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej - 10,00 zł

2. Stawka abonamentu dla pozostałych użytkowników parkingów:

1) abonament miesięczny na ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania - 50,00 zł

2) abonament wydawany na okres nie krótszy niż 5 dni roboczych następujących po sobie - 3 zł. za jeden dzień

3. Stawka opłaty miesięcznej za zastrzeżone stanowisko postojowe - 200,00 zł.

III. OPŁATY DODATKOWE

1. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej i nie dokonanie wpłaty należności w terminie o którym
mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania - 50,00 zł

2. Wysokość opłaty dodatkowej za parkowanie ponad czas opłacony: - 30,00 zł

3. W przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP i dokonania wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych
liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania - 35,00 zł.



4. W przypadku przekroczenia czasu postoju w SPP i dokonania wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia
następnego po dniu wystawienia wezwania - 20,00 zł.

Załącznik Nr  3 

  4 REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

§  1.Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem określa zasady obowiązujące przy parkowaniu
pojazdów na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania we Wschowie.

1. SPP - Strefa Płatnego Parkowania we Wschowie.

2. BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

3. Kontroler - pracownik SPP upoważniony do dokonywania czynności, o których mowa w § 13 Regulaminu.

4. Bilet parkingowy- wydruk z parkomatu lub inny dokument stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za
parkowanie w SPP.

5. Karta abonamentowa- dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej uprawniający do parkowania w SPP
bez wniesienia opłaty jednorazowej.

6. Karta parkingowa - karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku" Prawo o ruchu drogowym"

7. Parkomat - urządzenie wydające, za wniesioną opłatę jednorazową, bilet parkingowy

8. Opłata dodatkowa - opłata nakładana przez Kontrolera SPP z tytułu nie wniesienia opłaty za parkowanie w SPP.

9. Wezwanie - dokument wystawiony przez Kontrolera SPP, wzywający do wniesienia opłaty dodatkowej.

10. Płatności mobilne - usługa pozwalająca uiszczać opłatę za postój pojazdu w SPP za pomocą odpowiedniej aplikacji w
urządzeniu mobilnym.

11. Identyfikator Płatności Mobilnej - informacja o uiszczaniu opłaty za postój poprzez dokonanie płatności mobilnej.

§  2.Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

ROZDZIAŁ  I 

PRZEPISY OGÓLNE

1.Za parkowanie w SPP pobiera się opłaty, w wysokości określonej w zał. Nr 2 do Uchwały.

2.Opłaty, o których mowa w ust 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu w SPP,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 z wyjątkiem
przypadających w tych dniach dni świątecznych.

§  3.

1.SPP określa załącznik Nr 1 do Uchwały.

2.Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 "strefa parkowania", natomiast wyjazdy znakami D-45 "koniec strefy

§  4.



parkowania".

3.W SPP obowiązuje parkowanie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych odpowiednim oznakowaniem pionowym i
poziomym.

jednorazowe
-
uiszczane
niezwłocznie
po
zaparkowaniu
pojazdu,
poprzez
wykupienie
biletu
w
parkometrze
lub
za
pomocą
płatności
mobilnej;

a)

abonamentowe - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej w BSPP lub za pomocą płatności mobilnej;b)
za zastrzeżone stanowisko postojowe - "koperta".c)

1.W Strefie Płatnego Parkowania stosuje się następujące opłaty za postój pojazdu:

2.Karty abonamentowe można wykupić w BSPP lub za pomocą aplikacji mobilnej

3.Opłatę za zastrzeżone stanowisko postojowe - "koperta" uiszcza się w BSPP

4.Wzory biletów parkingowych, kart abonamentowych i druków opłat dodatkowych, zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa.

§  5.

ROZDZIAŁ  II 

REALIZACJA OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

1.Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój pojazdu i
umieszczenie jej w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie. W przypadku
korzystania z płatności mobilnej należy oznakować pojazd bezpłatnym identyfikatorem płatności mobilnej.

2. 5Nie dopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego
parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§  7.



1.Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje zgodnie z instrukcją obsługi umieszczoną na urządzeniu.

2.Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł., 2 zł., 1 zł., 50 gr., 20 gr., 10
gr. Opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety (użytych monet).

3.Do opłacania czasu za parkowanie służą także karty abonamentowe nabywane po wniesieniu opłaty abonamentowej,
której wysokość określona jest w zał. Nr 2 do Uchwały.

§  8.

1.Wykupienie karty abonamentowej upoważnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o
ruchu drogowym, parkowania w wyznaczonym miejscu postoju w SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca
postoju.

1) dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej pobieraniem opłat za parkowanie w
Strefie Płatnego Parkowania i mieszkańców lokali na nieruchomości, która bezpośrednio przylega do Strefy
Płatnego Parkowania- dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament jest ujawniona oraz
dokument potwierdzający stałe lub czasowe zameldowanie.

2) dla właścicieli nieruchomości, które bezpośrednio przylegają do Strefy Płatnego Parkowania - dowód rejestracyjny
pojazdu, w którym właściciel jest ujawniony oraz dokument, z którego wynika prawo własności nieruchomości,

3) dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na nieruchomości, która bezpośrednio przylega do
Strefy Płatnego Parkowania - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym przedsiębiorca jest ujawniony lub inny
dokument potwierdzający prawo użytkowania pojazdu, tytuł prawny do nieruchomości oraz odpis z właściwego
rejestru przedsiębiorców lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) dla osoby niepełnosprawnej - ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej oraz dowód osobisty właściciela tej
karty.

2.Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu jest:

3.Wykup abonamentu przez mieszkańca, właściciela nieruchomości, przedsiębiorcę, o których mowa w ustępie 2 upoważnia
ich do parkowania w całej Strefie Płatnego Parkowania.

4.Do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wydawana jest tylko jedna karta abonamentowa osoby
niepełnosprawnej.

5.Karta abonamentowa dla osoby niepełnosprawnej upoważnia ją do parkowania w całej strefie płatnego parkowania pod
warunkiem wyłożenia w pojeździe karty abonamentowej wraz z ważną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej w
widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

6.W przypadku braku ważnej którejkolwiek z kart powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za parkowania w Strefie Płatnego
Parkowania.

§  9.

1.W przypadku uszkodzenia najbliższego parkometru, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym parkometrze
lub dokonać płatności mobilnej.

2.W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsca parkowania w SPP.

§  10.



1.Kartę abonamentową dla mieszkańca SPP wydaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy i na określoną
ulicę w SPP.

2.Kartę abonamentową dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP wydaje się na okres nie krótszy
niż jeden miesiąc kalendarzowy lub na okres nie krótszy niż 5 dni roboczych następujących po sobie.

§  11. 6

 

ROZDZIAŁ  III 

PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁAT OPŁATA DODATKOWA

1.Za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, bez wniesienia opłaty, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokości
określonej w zał. Nr 2 do Uchwały.

2.Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się: a/ nie wniesienie opłat za parkowanie zgodnie z zasadami
określonymi w Rozdziale II. niniejszego regulaminu, b/ parkowanie ponad czas opłacony.

3.Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu wystawienia
wezwania, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

4.Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

1) przestawienia oryginalnego biletu parkingowego wykupionego w SPP we Wschowie ważnego w czasie
wystawienia wezwania,

2) udokumentowanych sytuacjach losowych,

3) wniesienia opłaty jednorazowej za postój i nie wydrukowania biletu przez parkomat z powodu awarii potwierdzonej
przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania,

4) braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu.

5.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do anulowania opłaty dodatkowej, o której mowa § 12 ust. 1
Regulaminu w następujących przypadkach:

6.Anulowanie opłaty dodatkowej następuje tylko w przypadku zgłoszenia okoliczności, o której mowa w ust. 5 w terminie 7
dni od daty wystawienia zawiadomienia.

§  12.

ROZDZIAŁ  IV 

KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

1.Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania uprawnieni są wyłącznie kontrolerzy
SPP, posiadający stosowne upoważnienie.

§  13.



- 
kontrola
uiszczenia
opłat
za
parkowanie
pojazdów;

- sprawdzanie ważności kart abonamentowych;
- wystawianie wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej lub za parkowanie ponad czas
opłacony w SPP potwierdzonych podpisem kontrolera;
- zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa
drogowego.

2.Obowiązkiem kontrolerów SPP jest:

§  14.Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania nie są uprawnieni do sprzedaży

 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 uchwały nr XLII/484/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Lubus.14.971) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17
maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XIV/142/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. (Lubus.16.11) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19
stycznia 2016 r.
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 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXV/397/13 z dnia 26 września 2013 r. (Lubus.13.2125) zmieniającej nin. uchwałę z dniem
23 października 2013 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXVI/410/13 z dnia 24 października 2013 r. (Lubus.13.2385) zmieniającej nin. uchwałę z
dniem 3 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 2i 3uchwały nr XLII/484/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Lubus.14.971) zmieniającej nin. uchwałę z dniem
17 maja 2014 r.
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 Zmieniony przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we

Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania, który wszedł w życie z dniem 05 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 30, poz. 463)
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 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 2 i 3 uchwały nr XXXV/397/13 z dnia 26 września 2013 r. (Lubus.13.2125) zmieniającej nin. uchwałę z
dniem 23 października 2013 r.

- zmieniony przez § 2 uchwały nr XXXVI/410/13 z dnia 24 października 2013 r. (Lubus.13.2385) zmieniającej nin. uchwałę z
dniem 3 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 4 i 5 uchwały nr XLII/484/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Lubus.14.971) zmieniającej nin. uchwałę z dniem
17 maja 2014 r.
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- zmieniony przez § 1-3 uchwały nr IX/73/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Lubus.15.1252) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17
lipca 2015 r.

 Zmieniony przez § 1 ust 2 Uchwały Nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy

płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
który wszedł w życie z dniem 05 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 30, poz. 463).
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 Zmieniony przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we

Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania, który wszedł w życie z dniem 24 grudnia 2011r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2011r. Nr 134, poz. 2560).
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