
UCHWAŁA NR XVIII/228/2015

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774 i poz. 1336) uchwala się, co
następuje:

§  1.  W  Regulaminie  Strefy  Płatnego  Parkowania,  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  
Nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego  Parkowania,  wprowadzenia  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  strefie
Płatnego  Parkowania  i  sposobu  ich  pobierania,  użytą  w  różnym  przypadku  nazwę  jednostki
organizacyjnej  Miasta  Kalisza  „Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Kaliszu”  zastępuje  się  użytą  w
odpowiednim przypadku nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

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

 Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
             Andrzej Plichta 



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVIII/228/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich 
pobierania.

W związku z podjęciem przez Radę  Miejską  Kalisza Uchwały Nr XIV/163/2015 z
dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia
statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, mającej wejść w życie z dniem 01
stycznia 2016r. należało dostosować wprowadzoną zmianę nazwy jednostki, która, zgodnie z
ustawą o drogach publicznych prowadzi strefę płatnego parkowania w Kaliszu. 

        Prezydent 
                Miasta Kalisza

  /.../
Grzegorz Sapiński 


