
  

U C H W A Ł A   Nr  XXVIII/261/2005 
 

RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 
 

z  dnia  31 sierpnia 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 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. 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 2003r. 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) § 3 otrzymuje brzmienie: 
Wprowadza oraz ustala si� opłaty abonamentowe w strefach płatnego parkowania jak poni�ej 
w wykazie: 
 

 
 
§ 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. 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 
mgr Ryszard Lewandowski 

 
 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

Lp. Rodzaj czynno�ci i pojazdu 

miesi�czna dzienna 
1. Parkowanie na Rynku  (pierzeja południowa) z 

wył�czeniem 8 miejsc parkingowych na wysoko�ci 
Restauracji „Ci�emka” oraz jednego dla pojazdu 
słu�by zdrowia  

300,00  zł 50,00 zł 

2. Parkowanie na Małym Rynku 300,00 zł 50,00 zł 
3. Parkowanie przy ul. Sokolnickiego 50,00 zł - 
4. Parkowanie przy ul. �ydowskiej 50,00 zł - 
5. Parkowanie przy Bramie Opatowskiej 50,00 zł - 
6. Parkowanie przy ul. Buli�skiego róg Mariackiej 50,00 zł - 



  

UZASADNIENIE 
 

W uchwale 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 wprowadza si� zmian� wysoko�ci opłat 
abonamentowych, stawek miesi�cznych i dziennych w odniesieniu do parkingów 
zlokalizowanych na Rynku i Małym Rynku w strefie płatnego parkowania Starego Miasta. 
Proponuje si� zatem zwi�kszenie miesi�cznej stawki opłaty abonamentowej ze 150,00 zł do 
300,00 zł, natomiast  dziennej stawki tej opłaty z 20,00zł do 50,00zł.  

 Zmiana ta spowoduje wi�ksz� rotacj� pojazdów na zatłoczonych i tak parkingach 
Starego Miasta oraz wpłynie na zwi�kszenie si� �rodków finansowych w bud�ecie miasta, 
które z kolei wykorzystane zostan� na popraw� nawierzchni dróg i chodników. 


