
  

 
U C H W A Ł A   Nr  XV/133/2007 

RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 
 

z  dnia  28 listopada 2007r. 
 

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. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                      
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 13 ust. 1, art. 
13b i art. 13f ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z pó�n. zm.)                                                                      
 
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co nast�puje: 
 
§ 1. W uchwale Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r.               
w sprawie wprowadzenia oraz okre�lenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza (Dz.U.W�. Nr 
134 poz. 1928), wprowadza si� nast�puj�ce zmiany:  
  
§6 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera si� opłat� dodatkow� w wysoko�ci 
30PLN. 

2. Opłat� nakłada osoba upowa�niona przez zarz�dc� drogi – Burmistrza Miasta 
Sandomierza.  

3. Opłat� dodatkow� wraz z nieuiszczon� opłata za parkowanie wnosi si� w formie 
gotówki bezpo�rednio osobie upowa�nionej, przelewu b�d� wpłaty na konto zarz�dcy 
drogi. 

4. Nieuiszczone opłaty dodatkowe wraz z opłat� za parkowanie podlegaj� �ci�gni�ciu      
w trybie post�powania egzekucyjnego w administracji. 

 
§ 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 
 

Zmiana uchwały dotyczy korekty zapisów odnosz�cych si� do opłaty dodatkowej 
pobieranej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania. 
Tre�� tego paragrafu została tak zmieniona aby wynikało, i� ww. opłat� dodatkow� wnosi si� 
wraz  z opłat� za parkowanie, natomiast nieuiszczone opłaty dodatkowe �ci�gane s� w trybie 
post�powania egzekucyjnego w administracji ł�cznie z opłat� za parkowanie.  

 
  


