
UCHWAŁA NR XII/97/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 24 czerwca 2015 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645,1318 z 2014r. poz. 379, 1072) art. 13 ust. 1, pkt 1art. 13b 
i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 460) Rada 
Miasta Sandomierza uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr VIII/41/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. 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 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „§1 pkt 3) Strefa Płatnego Parkowania ul. Słowackiego na 
odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Koseły do wysokości budynku mieszkalnego położonego przy ul. 
T. Króla 1, z wyłączeniem oznakowanych stanowisk przeznaczonych dla postoju pojazdów TAXI”.

§ 2. 

W Regulaminie Stref Płatnego Parkowania na terenie Sandomierza stanowiącym załącznik nr 3 do 
uchwały nr VIII/41/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. 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. §2 ust.2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „§2 ust.2 pkt 7) abonamencie mieszkańca (rocznym) - 
należy przez to rozumieć dokument w formie karty zawierający numer seryjny oraz numer 
rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego oraz termin ważności /dzień, miesiąc, rok/; 
identyfikator przysługuje wyłącznie mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały, na warunkach 
określonych w niniejszym regulaminie, upoważniający do nieograniczonego czasu parkowania w SPP 
na terenie Sandomierza. Abonament mieszkańca przysługuje osobie wyłącznie na jeden pojazd 
osobowy, będący jej własnością, współwłasnością lub pozostający w jej użyciu na podstawie odpłatnej 
czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest 
stroną”.

2. §7 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „§7 ust.1 pkt 2) dowód rejestracyjny lub inny dokument 
potwierdzający stan własności, współwłasności czy też potwierdzenie używania pojazdu na podstawie 
odpłatnej czynności cywiloprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego”.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały dotyczy powiększenia grupy uprawnionych do korzystania z nieograniczonego
czasu parkowania w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, na podstawie rocznego
abonamentu mieszkańca.

Zmiana dotyczy wykreślenia zapisu dotyczącego ograniczenia tonażu pojazdu osobowego oraz
wprowadzenia używania pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy
użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego.
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