
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/1141/18 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 29 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek  

i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania 

Na podstawie art. 13b ust. 3, 4 pkt 1, 2, 3 i ust. 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 zm.: z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1698, 

zm. z 2017 r. poz. 2233, z 2018 r. poz. 294): 

1) § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) kierujących pojazdami hybrydowymi, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 z późn. zm.), w miejscach 

wyznaczonych do ładowania pojazdów;”; 

2) § 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) kierujących pojazdami hybrydowymi, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 z późn. zm.), posiadających kartę  

- abonament eko. Abonament eko wydawany jest na okres 1 roku, po przedstawieniu dowodu 

rejestracyjnego pojazdu z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd hybrydowy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady 

 

Marek Kawa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 1146
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