
UCHWAŁA NR XXII/187/2016
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na
terenie miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) Rada Miasta w Nowym Targu uchwala, co
następuje:

§ 1.
1. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie Miasta Nowy Targ:

1) samochody osobowe - 3,00 zł za pierwszą godzinę, 4,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę

2) samochody ciężarowe - 5,00 zł za godzinę

3) motocykle, motorowery - 2,00 zł za godzinę

4) autobusy - 12,00 zł za godzinę

5) na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej i przy ul. Nadwodniej wprowadza się również miesięczne
abonamenty w wysokości do 20 zł.

2. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu
przy Miejskiej Hali Lodowej, miejsc postojowych przy Placu Słowackiego od ul. Sokoła do ul. Parkowej, na
odcinku ulicy Krzywej na wysokości budynku Urzędu Miasta, na ul. Szkolnej, na ul. Długiej na odcinku od ul.
Orkana do ul. Krzywej, na ul. Sokoła na odcinku od ul. Długiej do ul. Szkolnej w następującej wysokości:

1) postój za pierwszą godzinę – 1,00 zł

2) postój za każdą następną godzinę - 4,00 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do wprowadzenia „zerowej” stawki opłat za postój
pojazdu poniżej 15 minut na niektórych odcinkach dróg.

4. Lokalizacje miejskich parkingów oraz miejsc postojowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, określa
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Opłaty za korzystanie z parkingów i miejsc postojowych pobierane będą przez najemców lub przez osoby
upoważnione bądź parkomaty.

§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.
Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do ustalania zasad funkcjonowania, korzystania oraz

ustalenia opłat na parkingach i miejscach postojowych

§ 5.
Traci moc uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie:

ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta
Nowy Targ.



§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Małopolskiego.


