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U C H W A Ł A   Nr  VII/64/2007 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  25 kwietnia 2007 r.  

 
 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, 3, art. 
13b i art. 13f ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. 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. Po zaopiniowaniu przez organy zarz�dzaj�ce drogami i ruchem na drogach ustala si� 
strefy płatnego parkowania na obszarach  charakteryzuj�cych si� znacznym deficytem miejsc 
postojowych.  
 

1) Strefa ulicy �ydowskiej: na odcinku drogi od ul. Bartolona do wjazdu na                 
ul. Opatowsk� oraz terenów wewn�trzpodwórkowych  oraz terenów przyległych do 
budynków �ydowska 6 (zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały) 

2) Strefa przy Bramie Opatowskiej: na odcinku drogi od wysoko�ci Bramy 
Opatowskiej do skrzy�owania z ul. Sokolnickiego oraz parking pomi�dzy ul. 
Mickiewicza-Browarna-Zawichojska tzw. „dolny” (zał�cznik graficzny nr 2 do 
niniejszej uchwały) 

3) Strefa ulicy Słowackiego: na odcinku drogi od skrzy�owania z ul. Koseły do 
wysoko�ci budynku mieszkalnego poło�onego przy ul. T. Króla 1, strona lewa              
z wył�czeniem parkingu bezpo�rednio przyległego do Pl. 3 Maja. W strefie tej tworzy 
si� równie� wydzielone miejsca przeznaczone dla postoju TAXI (zał�cznik graficzny 
nr 3 do niniejszej uchwały)  

4) Strefa ul. Browarnej: na obszarze przyległym do ulicy pomi�dzy w�złem „Kraków”, 
stacj� paliw a budynkiem mleczarni (zał�cznik graficzny nr 4 do niniejszej uchwały)  

5) Strefa Alei Jana Pawła II: na obszarze po obydwu stronach budynku Spichlerza 
(zał�cznik graficzny nr 5 do niniejszej uchwały)  

6) Strefa ulicy Przemysłowej: na odcinku drogi pomi�dzy stacj� paliw a budynkiem 
firmy Skanska wraz z terenem, poprzez który prowadzi dojazd do działek (zał�cznik 
graficzny nr 6 do niniejszej uchwały).   

 
§ 2.Ustala si� godzinowe stawki opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania jak 
poni�ej w wykazie: 
1.Stawka podstawowa za jedn� godzin� parkowania wynosi 2,00 zł  
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Lp. Miejsce 
parkowania 

Stawki opłat 
za kolejne 
godziny 
parkowania.  

Stawka          
godzinowa 
(samochody 
do 3,5t oraz 
samochody 
pow. 3,5t) 

Opłata 
faktyczna 
(samochody do 
3,5t oraz 
samochody 
pow. 3,5t) 

Stawka          
godzinowa 
(autobusy) 

Opłata 
faktyczna 
(autobusy) 

Za czas 
parkowania 
do jednej 
godziny 

2,00zł 2,00zł nie dotyczy nie dotyczy 

Za drug� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania 

2,10zł  4,10zł nie dotyczy nie dotyczy 

Za trzeci� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania  

2,20zł 6,30zł nie dotyczy nie dotyczy 

1. ul. �ydowska  

Za ka�d� 
kolejn� 
godzin� 
parkowania  

2,00zł  nie dotyczy  

Za czas 
parkowania 
do jednej 
godziny 

2,00zł 2,00zł 3,00zł 3,00zł 

Za drug� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania 

2,10zł  4,10zł 3,10zł 6,10 

Za trzeci� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania  

2,20zł 6,30zł 3,20zł 9,30zł 

2. Przy  Bramie 
Opatowskiej  

Za ka�d� 
kolejn� 
godzin� 
parkowania  

2,00zł  3,00zł  

Za czas 
parkowania 
do jednej 
godziny 

2,00zł 2,00zł 3,00zł 3,00zł 

Za drug� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania 

2,10zł  4,10zł 3,10zł 6,10 

3. ul. 
Słowackiego 

Za trzeci� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania  

2,20zł 6,30zł 3,20zł 9,30zł 
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Za ka�d� 
kolejn� 
godzin� 
parkowania  

2,00zł  3,00zł  

Za czas 
parkowania 
do jednej 
godziny 

2,00zł 2,00zł 3,00zł 3,00zł 

Za drug� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania 

2,10zł  4,10zł 3,10zł 6,10 

Za trzeci� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania  

2,20zł 6,30zł 3,20zł 9,30zł 

4. ul. Browarna 

Za ka�d� 
kolejn� 
godzin� 
parkowania  

2,00zł  3,00zł  

Za czas 
parkowania 
do jednej 
godziny 

2,00zł 2,00zł 3,00zł 3,00zł 

Za drug� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania 

2,10zł  4,10zł 3,10zł 6,10 

Za trzeci� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania  

2,20zł 6,30zł 3,20zł 9,30zł 

5. Aleja Jana 
Pawła  II  

Za ka�d� 
kolejn� 
godzin� 
parkowania  

2,00zł  3,00zł  

Za czas 
parkowania 
do jednej 
godziny 

2,00zł 2,00zł 3,00zł 3,00zł 

Za drug� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania 

2,10zł  4,10zł 3,10zł 6,10 

6.  ul. 
Przemysłowa 

Za trzeci� 
rozpocz�t� 
godzin� 
parkowania  

2,20zł 6,30zł  3,20zł 9,30zł 
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Za ka�d� 
kolejn� 
godzin� 
parkowania  

2,00zł  3,00zł  

 
 
§ 3.  Wprowadza oraz ustala si� opłaty abonamentowe w strefach płatnego parkowania jak 
poni�ej w wykazie: 
 

 
§ 4.  

1. Opłaty wymienione w §2 pobierane b�d� w drodze inkasa przez agentów 
parkingowych we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-18.00, a w okresie od pocz�tku 
pa�dziernika do ko�ca marca w godz. 8.00-16.00, 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.  Na parkingu przy ul. Jana Pawła II i Browarnej opłaty pobierane b�d� we wszystkie 
dni robocze w okresie od pocz�tku kwietnia do ko�ca wrze�nia, natomiast w okresie 
od pocz�tku pa�dziernika do ko�ca marca tylko w poniedziałki i soboty. 

3. Sprzeda� miesi�cznych abonamentów parkingowych prowadzi Wydział Finansowy 
oraz agenci parkingowi na poszczególnych parkingach. 

 
§ 5.  
1. Abonament jest wa�ny jeden miesi�c licz�c od daty zakupu. 
2. Osoba, która wykupiła abonament zobowi�zana jest do umieszczenia go za szyb� pojazdu 
w widocznym miejscu. 
 
§ 6.  
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. 
 
§ 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). 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

Lp. Rodzaj czynno�ci i pojazdu 

miesi�czna dzienna 
1. Parkowanie przy ul. �ydowskiej 50,00 zł - 
2. Parkowanie przy Bramie Opatowskiej 50,00 zł - 
3. Parkowanie ul. Słowackiego (miejsca na postoju 

TAXI) 
 
10,00zł 

 
- 
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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, po okazaniu 
legitymacji Dawcy Krwi. 
 
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

  
§ 9.Traci moc uchwała 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 ze zmianami. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
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UZASADNIENIE 
 

Uchwała porz�dkuje oraz wprowadza rozwi�zania zebrane w cało�	. Zmiany                 
w stosunku do poprzedniego porz�dku prawnego w zakresie płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych s� min. wynikiem wprowadzania nowego projektu organizacji ruchu dla 
Starego Miasta. Szereg tych zmian w tym projekcie np. likwidacja całkowitego ruchu 
kołowego na Rynku Starego Miasta i Małym Rynku oraz przeznaczenie w zamian dla 
mieszka�ców tego rejonu parkingu przy ul. Sokolnickiego (nieodpłatne parkowania przy tej 
ulicy). Propozycje te powodowały konieczno�	 zastosowania i wprowadzenia podobnych 
zmian w przepisach uchwały.  

Ponadto dotychczasowa strefa płatnego parkowania Starego Miasta obejmuj�ca obszar 
ograniczony poszczególnymi ulicami została zast�piona kilkoma mniejszymi strefami 
płatnego parkowania, których granice odnosz� si� tylko do konkretnych ulic. Jest to 
szczegółowo opisane  w tre�ci samej uchwały oraz pokazane na zał�cznikach graficznych do 
uchwały.    

 


