
  

 
U C H W A Ł A   Nr   V/46/2007 

RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 
 

z  dnia  7 marca 2007 r. 
 

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 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, 
art. 13b ust 1 i ust 4 pkt 2 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) W § 1 skre�la si� pkt 4  
 
2) W §2 w tabeli skre�la si� pkt 7  
  
3) § 4 ust 2 i 3 otrzymuj� brzmienie: 
 „§4. 2. Sprzeda� miesi�cznych abonamentów parkingowych prowadzi Wydział Finansowy 
oraz agenci parkingowi na poszczególnych parkingach. 
 3. Sprzeda� dziennych abonamentów parkingowych prowadzi Wydział Finansowy oraz 
agenci parkingowi na poszczególnych parkingach”. 
 
4) § 7 otrzymuje brzmienie : 
„§ 7 Wprowadza si� stawk� zerow� opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego 
parkowania dla ni�ej wymienionych u�ytkowników dróg: 
 
1.Kierowców pojazdów odpowiednio oznakowanych, przewo��cych osoby niepełnosprawne, 
2.Niepełnosprawnych kierowców, posiadaj�cych kart� parkingow� wydan� przez uprawniony 
do tego organ (starostwo powiatowe) 
3. Kieruj�cych oznakowanymi pojazdami słu�b miejskich (np. Stra� Miejska). 
4.Kieruj�cych oznakowanymi pojazdami słu�b komunalnych (np. pogotowie gazowe, 
energetyczne ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) – podczas usuwania 
awarii oraz �wiadczenia usług na rzecz miasta. 
5. Honorowych dawców krwi, którzy oddali wi�cej ni� 15 litrów krwi”.  
 
§ 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 

Janusz Sochacki 



  

 
 
 

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� zmiany, które maja rozwi�za� 
problem min. sprzeda�y miesi�cznych i dziennych abonamentów parkingowych na 
parkingach płatnych w strefach płatnego parkowania oraz ustala si� zerow� stawk� opłaty 
parkingowej dla niektórych u�ytkowników ruchu. Zerowa stawka opłaty parkingowej 
zast�puje dotychczas stosowany zapis zwolnienia z tej opłaty, rozszerzony o u�ytkowników 
dróg w osobach honorowych dawców krwi, którzy oddali wi�cej ni� 15 litrów krwi.  

W zmianie ww. uchwały wykre�la si� równie� stref� płatnego parkowania                    
ul. Patkowskiego (parking ogrodzony przy zbiegu ulic �eromskiego – Patkowskiego)               
z powodu niskich wpływów z opłaty parkingowej. Brak zgody w latach wcze�niejszych na 
rozszerzenie tej strefy o fragment odcinku ul. Patkowskiego (w dół od skrzy�owania z ul. 
�eromskiego) spowodował „uciekanie” osób parkuj�cych tam pojazdy na s�siednie ulice co 
przekładało si� z kolei na niewielkie wpływy z opłaty parkingowej.   

 
 
 
 


