Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
25 listopada 2015 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 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.)
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę nr 127/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 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.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Uchylenie uchwały podyktowane jest zamiarem powierzenia administrowania strefą płatnego
parkowania Zakładowi Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp z o.o.
„ZAN’ jest spółką handlową Gminy Namysłów, powierzenie jej administrowania strefą płatnego
parkowania spowoduje, że zostaną zatrudnieni do obsługi pracownicy z terenu Gminy Namysłów, co
wpłynie na zmniejszenie bezrobocia, środki z budżetu gminy przeznaczone na obsługę SPP zostaną
wykorzystane przez miejscowa firmę, zarejestrowaną w miejscowym urzędzie skarbowym, tak więc
i zyski z działalności pozostaną do dyspozycji dla miejscowego biznesu.
Projektodawca: Burmistrz
RK
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