
  

 
U C H W A Ł A   Nr  XXXIII/291/2009 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  29 kwietnia 2009r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia 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. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku                      
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 
13b i art. 13f ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.)                                                                      
 
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r.               
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza (Dz.U.W.Ś. Nr 
134 poz. 1928 z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:  
  
§4 otrzymuje brzmienie: 
 
„§4.  

1. Opłaty wymienione w §2 pobierane będą w drodze inkasa przez agentów 
parkingowych we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-18.00, a w okresie od początku 
października do końca marca w godz. 8.00-16.00, za wyjątkiem parkingu przy          
ul. Przemysłowej naprzeciw targowiska miejskiego, gdzie opłaty te pobierane będą                       
w okresie od początku czerwca do końca września w godz. 8.00-21.00. 

2. Na parkingu przy Al. Jana Pawła II opłaty pobierane będą we wszystkie dni robocze     
w okresie od początku kwietnia do końca września, natomiast w okresie od początku 
października do końca marca tylko w poniedziałki i soboty. 

3. Na parkingu przy ul. Browarnej opłaty pobierane będą tylko w poniedziałki i soboty               
w godz. 8.00-13.00. 

4. SprzedaŜ miesięcznych abonamentów parkingowych prowadzi Wydział Finansowy 
oraz agenci parkingowi na poszczególnych parkingach”. 

 
  
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 



  

 
 
  

UZASADNIENIE 
 

Zmiana uchwały dotyczy czasu funkcjonowania parkingu przy ul. Browarnej. Parking ten 
wykorzystywany jest jedynie w poniedziałki (dzień targowy)  i soboty (giełda samochodowa), 
jedynie w godzinach dopołudniowych.  
W pozostałe dni parking jest „pusty”. Zmiana ta została zaproponowana w oparciu                       
o dotychczasowa obserwację.   

  


