
  

 
U C H W A Ł A   Nr XXXIV/300/2009 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia 27 maja 2009r. 

 
zmieniająca uchwałę 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, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 
lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 
2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 
2009r. 
 
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 pkt1, 
art. 13b 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:  
  
§1 pkt3) otrzymuje brzmienie: 
 
„§1 pkt3) Strefa ulicy Słowackiego: na odcinku drogi od skrzyŜowania z ul. Koseły do 

wysokość budynku mieszkalnego połoŜonego przy ul. T. Króla 1, strona lewa –  tylko 
zatoka przyległa do jezdni (załącznik graficzny nr3 do niniejszej uchwały)” 

 
 §3 otrzymuje brzmienie: 
 
„Wprowadza oraz ustala się opłaty abonamentowe w strefach płatnego parkowania jak 

poniŜej w wykazie: 

  
§ 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 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

Lp. Rodzaj czynności i pojazdu 

miesięczna dzienna 
1. Parkowanie przy ul. śydowskiej 50,00 zł - 
2. Parkowanie przy Bramie Opatowskiej 50,00 zł - 



  

 
 

UZASADNIENIE 
 

Zmiana uchwały dotyczy zmniejszenia obszaru Strefy Płatnego Parkowania ul. Słowackiego. 
Cześć obszaru Strefy  zostaje z niej wyłączona i przeznaczona dla potrzeb parkowania 
pojazdów osób handlujących na Zieleniaku i Pl. 3Maja, w związku ze zmianą lokalizacji 
pierwszego z tych targowisk.    

  


