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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat 
abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat 

i określenia wysokości opłaty dodatkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b oraz art. 13f ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720) 
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla 
niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się w Namysłowie strefę płatnego parkowania obejmującą ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy (na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Wolności do skrzyżowania z ul. Wały Jana III), Bolesława Chrobrego (na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Rynek i Walerego Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois), 
Harcerską (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Kościelną), Komuny 
Paryskiej, Krakowską, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, Pocztową (na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Rynek i Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois), Rynek, Stanisława Staszica, 
Szkolną, Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego (na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois).”; 

2) § 1. 4. otrzymuje brzmienie: 

„Granice strefy B tworzą ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Harcerska, Komuny 
Paryskiej, Krakowska, Ludwika Waryńskiego, Obrońców Pokoju, Pocztowa, Stanisława Staszica, Szkolna, 
Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Uzasadnienie

Zmianę uchwały wprowadza się w związku z oczekiwaniem mieszkańców Namysłowa na wprowadzenie
w centrum miasta części miejsc postojowych zwolnionych z opłat.

Projektodawca: Burmistrz Namysłowa
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