
  

 
U C H W A Ł A   Nr    XXVI/237/2005 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  6 lipca 2005r. 

 
zmieniaj�ca uchwał� w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 13 ust. 1, 3, 5 i 6, 
art. 13b i art. 13f ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 
204, poz. 2086 z pó�n. zm.)                                      
 
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co nast�puje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XI/93/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 grudnia 2003 r. w 
sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza (Dz. Urz. Woj. 
�wi�tokrzyskiego z 2003r. Nr 285 poz. 3268), wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Opłaty wymienione w § 2 pobierane b�d� w drodze inkasa przez agentów 
parkingowych we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-18.00 za wyj�tkiem parkingu 
przy ul. Przemysłowej naprzeciw targowiska miejskiego, gdzie opłaty te pobierane 
b�d� w okresie od pocz�tku czerwca do ko�ca wrze�nia w godz. 8.00-21.00.   

 
2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Sprzeda� dziennych abonamentów parkingowych prowadz� agenci parkingów przy 
Bramie Opatowskiej oraz przy ul. �ydowskiej.  

 
3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera si� opłat� dodatkow� w wysoko�ci 
30 PLN. 

2. Opłat� nakłada osoba upowa�niona przez zarz�dc� drogi – Burmistrza Miasta 
Sandomierza. Opłat� wnosi si� w formie gotówki bezpo�rednio osobie 
upowa�nionej, przelewu b�d� wpłaty na konto zarz�dcy drogi. 

3. Nieuiszczone opłaty dodatkowe podlegaj� �ci�gni�ciu w trybie post�powania 
egzekucyjnego w administracji. 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

  
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 

Wiceprzewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Marceli Czerwi�ski 



  

 
 

UZASADNIENIE 
 

Uchwał� Nr XI/93/2003 z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia oraz 
okre�lenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza Rada Miasta Sandomierza wprowadza si� 
pobieranie opłat parkingowych z parkingu przy ul. Przemysłowej naprzeciw targowiska 
miejskiego w godz. 8.00-21.00 w okresie od pocz�tku czerwca do ko�ca wrze�nia z powodu 
du�ego nasilenia ruchu zwi�zanego ze szczytowym okresem handlu na targowisku miejskim. 

Proponuje si� równie� upowa�nienie (jak dot�d posiadał je jedynie agent parkingu 
przy Bramie Opatowskiej) agenta parkingu przy ul. �ydowskiej do prowadzenia sprzeda�y 
dziennych abonamentów parkingowych, co wpłynie na usprawnienie ich dystrybucji 
zwłaszcza podczas odbywaj�cych imprez oraz rozszerzenie § 6 w/w uchwały poprzez 
wprowadzenie dodatkowych zapisów precyzuj�cych, kto nakłada opłat� dodatkow� za 
nieuiszczenie opłaty parkingowej oraz w jakim trybie b�dzie ona �ci�gana.    


