
UCHWAŁA NR XXVI/302/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 października 2020 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. 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 13b i art. 13f ust.2 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie Stref Płatnego Parkowania na terenie Sandomierza stanowiącym załącznik nr 3 do 
uchwały nr XXIII/278/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie 
wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, wprowadza się następujące 
zmiany:  

᠆ § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych  w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150 zł. 

2. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1 należy uiścić w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia zawiadomienia-wezwania  w kasie UM przy Pl. Poniatowskiego 3 lub na rachunek 
bankowy wskazany w zawiadomieniu - wezwaniu. 

3. Opłata dodatkowa uiszczona najpóźniej 7 dnia roboczego, liczonego od dnia następnego 
po wystawieniu zawiadomienia-wezwania wynosi 100zł. 

4. Za datę wniesienia kwoty 100zł uznaje się wpływ tych środków na rachunek UM. 

5. W przypadku, gdy zgodnie z terminem podanym w zawiadomieniu-wezwaniu do 
uiszczenia opłaty dodatkowej - tj. 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia-wezwania - opłata 
nie zostanie wniesiona, podejmowane będą czynności windykacyjne. Do dochodzenia opłat 
dodatkowych mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 3.  

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

 

  
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta 
Sandomierza 

 
 

Jerzy Żyła 
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały dotyczy §12. Regulaminu Stref Płatnego Parkowania Zmieniony został termin
wniesienia opłaty dodatkowej w obniżonej wartości z trzech do siedmiu dni oraz wprowadzono
dodatkowy zapis mówiący o tym, że środki te w wyznaczonym terminie muszą wpłynąć na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
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