UCHWAŁA NR XX.425.2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 13b ust. 3 - 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII.391.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 364) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania:
1) Sektor „A” (niebieski) ograniczony ulicami: Wandy, Zamkową, Kupiecką, Generała
Jarosława Dąbrowskiego, Zbigniewa Herberta, Dworcową, Ułańską, Fryderyka
Chopina, Bolesława Chrobrego, pl. Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Podgórną, Piaskową, Ceglaną, Wrocławską, Henryka Sienkiewicza, Fabryczną,
Mikołaja Reja, Aleją Wojska Polskiego, z wyłączeniem pasa drogowego ul.
Fabrycznej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Owocowej
oraz na głównym przebiegu ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od ul. Długiej do
ul. Jaskółczej, na ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Fabrycznej, na
ul. Jedności na odcinku od ul. Mikołaja Reja do ul. Dąbrówki, ul. Mieszka I od ul.
Bolesława Chrobrego do ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Zyty, ul. Krótkiej oraz ul.
Podgórnej na odcinku od pl. Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do
ul. Lwowskiej;
2) Sektor „B” (zielony) na ul. Wazów na odcinku od pl. Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego do ul. Stanisława Staszica, ul. Fabryczna na odcinku od ul.
Ogrodowej do ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Owocowa, na ul. Dworcowej na odcinku
od ul. Ułańskiej do ronda Henryka Maćkowiaka, na ul. Sulechowskiej na odcinku
od ronda Michała Kaziowa do ronda Henryka Maćkowiaka oraz na ul. Generała
Józefa Bema na odcinku od ronda Henryka Maćkowiaka do ul. Stanisława
Staszica.”;
2) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Abonamenty wydane na podstawie przepisów określonych w §32, których termin
ważności:
1) rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują ważność
do końca okresów, na jakie były wydane;
2) rozpocznie się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą ważność.
2. Opłaty za niewykorzystany abonament, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
podlegają zwrotowi na wniosek okaziciela abonamentu.
3. Karty pojazdu ekologicznego wydane na podstawie przepisów określonych w §32
zachowują ważność do dnia 30 kwietnia 2020 r.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730,
1495, 1716, 1815 i 2020.

2) Zmiany

4. Opłaty za niewykorzystane karty pojazdu ekologicznego, w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, podlegają zwrotowi na wniosek okaziciela karty pojazdu ekologicznego.
5. Wydane na podstawie przepisów określonych w §32 karty mieszkańca zachowują
ważność do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
6. Wydane na podstawie przepisów określonych w §32 zaświadczenia potwierdzające
uprawnienia do zerowej stawki opłaty za parkowanie w strefie zachowują ważność do dnia
30 kwietnia 2020 roku.”;
3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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