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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/220/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach 

w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz 
ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/220/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w Kluczborku, 
zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz ustalenia sposobu pobierania 
i stawek tych opłat w § 4 po pkt 5 dodaje sie pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) osób posiadających status kombatanta lub osób będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego; 

7) osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych 
z powodów politycznych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmstrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

W związku ze zgłoszonymi przez Klub Radnych Zjednoczonej Prawicy wnioskami dotyczącymi

wprowadzenia ulg dla osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osób

represjonowanych postanowiono wprowadzić dla tych osób oraz kombatantów i osób bedących ofiarami

reprecji wojennych okresu powojennego możliwość bezpłatnego parkowania na parkingach

zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi na terenie Kluczborka.
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