
UCHWAŁA NR XLIX/398/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej 
w Brzesku z dnia 31 maja 2022 r.,  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021r.,  w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie 
Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat 

dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego 
Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu 

pobierania tych opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. t. j. z 2022 r., poz. 599 z późn.zm.) w zw. z art. 13 ust. l pkt l lit. a, art. 13b ust.1,3,4,5,6, art. 13 f 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. t. j. z 2021 r., poz. 1376 z póź.zm.), art.12 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2021r., poz. 1899 z póź. zm. 
) Rada Miejska w Brzesku, uchwala się co następuje: 

§ 1.  

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 
2022 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w pkt 3.12 lit. b). 

2. Sprostowania dokonuje się w ten sposób, że zapis wysokości stawki "350" zastępuje się zapisem "1350". 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Brzesku 

 
 

mgr Maria Kądziołka 
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