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UCHWAŁA NR XVII/167/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 marca 2012 r.

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. 15 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, pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/157/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia 
oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§1.Po zaopiniowaniu przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach 
ustala się Strefy Płatnego Parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc 
postojowych. 

1) Strefa Płatnego Parkowania Starego Miasta obejmująca ulice: Mickiewicza (Brama Opatowska), Podwale 
Górne (jednokierunkowa w soboty i niedziele od strony ul. Mickiewicza), Zamkowa (od Zamku do Hotelu 
Basztowy), Żydowska, Mariacka (od Dzwonnicy do Pałacu Biskupiego), Bulińskiego, Katedralna (przy 
Dzwonnicy), Browarna (teren przyległy do węzła Kraków), parking przy Spichlerzu. 

2) Strefa Płatnego Parkowania ul. Słowackiego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Armii Krajowej, 

3) Strefa Płatnego Parkowania ul. Kościuszki , 

4) Strefa Płatnego Parkowania ul. Przemysłowa : na odcinku drogi w części działki nr ewid. 1352/27 obok 
targowiska oraz parking znajdujący się w części działki nr ewid. 1398/10 i przyległy do działki nr ewid. 
1398/4." 

§ 2. Strefy Płatnego Parkowania wymienione w zmienianym §1 zostały oznaczone na załączniku graficznym, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/167/2012

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 marca 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13b. ust 2 Strefę Płatnego Parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się 
znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia 
rotacji parkujących pojazdów samochodowych. 

Zmiana dotyczy powiększenia Strefy Płatnego Parkowania Starego Miasta o ul. Podwale Górne oraz Strefy 
Płatnego Parkowania ul. Słowackiego, która zostaje poszerzona do ul. Armii Krajowej. Pozytywną opinię w tej 
sprawie wydał starosta sandomierski - organ zarządzający ruchem na drogach. 









