
UCHWAŁA NR XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 marca 2005 roku. 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 
grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie 
Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego Nr 417, poz. 
4468), zmienionej uchwałą Nr XXIII/138 /2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
28.07.2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr 
XIV/79/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego 
parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach. (Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 301, poz. 3203)  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 13 b ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie 
Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach, zmienionej uchwałą Nr XXIII/138 /2004 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 28.07.2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Brzesku Nr XIV/79/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie 
wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz 
ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach 
w ustępie 3 punk. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
"1. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania pobierana jest przez parkingowych lub przy pomocy parkomatów . 
2. Parkingowy z chwilą przyjazdu na parking : 
- odnotuje na karcie postojowej (będącej drukiem ścisłego ewidencjonowania ) 
nr rejestracyjny pojazdu, godzinę i minutę przyjazdu, a w chwili odjazdu 
godzinę i minutę opuszczenia parkingu oraz należną opłatę,  
- w przypadku biletu wykupionego w parkomacie, umieszczonego za przednia 
szybą pojazdu sprawdzi jego ważność " 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
2.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w 
prasie lokalnej. 



 
 


