
Znak: DiT.7231.100.2018
ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.125.2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 21 września 2018r.

w sprawie:  zmiany  Zarządzenia  nr  0050.Z.175.2016 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z parkingu
przy Miejskiej Hali Lodowej 

Na  podstawie  Rozdziału  4  ZARZĄDZENIA  NR  0050.153.Z.2017  BURMISTRZA
MIASTA  NOWY  TARG  z  dnia  10  października  2017  r.  w  sprawie:  zasad,  trybu
przygotowania, obiegu oraz nadzorowania aktów prawnych

zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 0050.Z.175.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej
wprowadza się następujące zmiany:

1. Preambuła  otrzymuje  brzmienie:  „Na  podstawie  art.  4  ust.  2  ustawy  z  dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn.
zm.)  oraz  §  4  uchwały  nr  XXII/187/2016  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia
18 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 2718) w sprawie
ustalenia  górnych  granic  opłat  za  korzystanie  z  miejskich  parkingów  i  miejsc
postojowych na terenie miasta Nowy Targ”.

2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.175.2016 Burmistrza Miasta Nowy
Targ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z parkingu
przy Miejskiej Hali Lodowej
1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260 z późn. zm.)”.

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „Opłaty za korzystanie z parkingu pobiera się w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1700.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych
na miejscach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym
osobom niż użytkownicy pojazdów, o których mowa w art.  8 ustawy z dnia
20 czerwca  1997r.  Prawo  o  ruchu  drogowym (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1260
z późn. zm.).

§ 2
Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  p.o.  Kierownika  Referatu  ds  Drogownictwa
i Transportu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


