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Uchwala Nr 328N1112021
Zarzqdu Powiatu Nowota rs kiego
z dnia 20 lipca 2021r.

o przygotowaniu projektu uchwaly Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czeruca 1 998r. o samozqdzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) Zazqd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

sl
i

skierowac na sesjg Rady Powiatu Nowotarskiego projekt uchwaly Rady
Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwaty Nr 2181)1XlY 12020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wysoko5ci oplat w 2021 roku za usuwanie
pojazdu z drogi ijego parkowanie na parkingu stzezonego oraz wysokosci koszt6w powstatych w pzypadku odstqpienia od wykonania dyspozycii usunigcia pojazdu.

Pzygotowa6

s2
Wykonanie uchwaly zleca sig Staroscie Nowotarskiemu

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia
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2lE/XX|\72020 Rady Porietu Nonoterskiego z dnir 26 listopade 2020 roku
n sprrwie r"rsoko6ci oplrt w 2021 roku za usuwanie pojezdu z drogi i jego perko*snie nr parkingu
strieionym orrz u13oko6ci koszt6$ potrstdych $ przvPadku odsrqpienia od nlkonanir dyspozlcji

w sprerrie zmienl. uchwr\.

usunigcie pojrzdu'

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie po*iato$ym (tekst
jedn. bz. U. z ZOZ0 r. p2.920, z yt6ln. zm.), an. 130I ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
(teksr jedn. Dz.l). z 2o2l r. po2.450. z po,n. zm.), zgodnie z obwieszczeniem Minislra l-inanso\r
, an-i" tlpca 20i0 r. w sprawie ogloszenia obowipujQcych w 2021 r. maksymalnych stawek oplal za usunilcie
pojazdu z drogi ijego parkowanie na partingu slrze2onym (M.P. z 2020 r. poz.670) Rads Po\riatu Nowotarskiego
Na podsrawie art. 4 ust. I pkr 6, an. l2 pkt

tl

i.got*1,

if

uchw8la co narlgpuje:

l

W $ I uchwaly Nr 218/XXIV2020 Rady Powiaru Noworarskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie
,ryritos.i oplat w292l roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego .partowanie na parkingu .strze2onym oraz
*ysokoici kosa6w Jrowstalych w przypadku odiqpienia od wykonania dyspozycji usunilcia pojazdu wprowadza
g

sig nastgpujqce zmiany:

l) w pkt I dodaje sig literg h w bzmieniu:
"h) - hulajnoBi elektrycznej lub uzqdzenia transPonu osobistego

-

123

zl"

l) \r pkt 2 dodaje sig literg h w brzmieniu:
"h) - hulajnogi elektrycznej lub uz4dzenia transPonu osobistego - 23

zl"

Powiatu Nowotarskiego'
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzqdowi

od dnia ogloszenia w Dzienniku tJzgdowym
$J. Uchwala wchodzi w2ycie po ufiyr,rie l4-tu dni
Wojewodawa MaloPolskiego.

Przewodnicz4cy Rady Powiatu
NowotarskieSo
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