
B U R M I S T R Z ZARZADZENIE NR 170/2021/NK 
Miasta Sandomierza BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 14 lipca 2021 roku. 

zmieniajgce zarzgdzenie vw sprau/ie utu/orzenia i organizacji parkingou/ 
niestrzezonych ptatnych na terenie Sandomierza. 

Na podstaojie art. 30 ust. 1 i 2 pkt3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
0 samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z pozn. zm.), uchwaiy 
nr 111/30/2018 Rady Miasta Sandonnierza z dnia 21 grudnia 2018r. u; sprau;ie 
upoaiaznienia Burnnistrza Sandonnierza do ustalenia stawek opiat za korzystanie z usiug 
1 urzgdzen na targowiskach miejskich oraz stawek opiat parkingowych na parkingach 
zlokalizovjuanych poza pasenn drogou;ynn na terenie Sandomierza, zarzgdza si^, co 
nast^puje; 

§ 1 . 
W zarzgdzeniu nr 101/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 
2021r. u; sprawie utvworzenia i organizacji parkingow niestrzezonych piatnych na terenie 
Sandomierza, ujprouyadza si^ nast^puj^ce zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie"; 

..§1 
1. Na dziaikach o numerach euyidencyjnych 1102 i 1327 Sandomierzu organizuj^ 

parking niestrzezony piatny (PI. Poniatoo'skiego), mapa - zai^cznik nr 1, 
2. Na dziaice o numerze ewidencyjnym 1356/3 u; Sandomierzu organizuj^ parking 

niestrzezony piatny (ul. Przemysiowa na wale), mapa - zaigcznik nr 2, 
3. Na dziaikach o numerach ewidencyjnych 1332 i 812/4 u; Sandomierzu organizuj^ 

parking niestrzezony piatny (ul. Patkowskiego), mapa - zaigcznik nr 3, 
4. Na cz^sciach dziaiek o numerach ewidencyjnych 849 i 850 w Sandomierzu 

organizuj^ parking niestrzezony piatny (ul. Mickiewicza), mapa - zai^cznik nr 4, 
5. cz^sci dziaiki o numerze evwidencyjnym 1284/10 w Sandomierzu organizuj^ 

parking niestrzezony piatny (przy Spichlerzu), mapa - zaigcznik nr 5, 
6. Na dziaikach o numerach ewidencyjnych 1098/1 i 1099/1 u; Sandomierzu 

organizuj^ parking niestrzezony piatny (Al. jana Pau;ia II), mapa - zai^cznik nr 6, 
7. Na dziaikach o numerach ewidencyjnych 938/9 i 1284/5 uj Sandomierzu 

organizuj^ parking niestrzezony piatny (ul. Browarna), mapa - zai^cznik nr 7." 

2. §2 otrzymuje brzmienie": 

..§2 
1. Zasady organizacji i Funkcjonowania parkingow wymienionych \xi §1 pkt l -6 
zawiera Regulamin parkingow niestrzezonych piatnych u; Sandomierzu - zai^cznik 
nr 1 Zarzadzenia. 
2. Zasady organizacji i Funkcjonowania parkingou; vjuymienionych w §1 pkt7 zawiera 
Regulamin parkingou; niestrzezonych piatnych przy ul. Browarnej u; Sandomierzu -
zai^cznik nr 2 Zarzadzenia." 



3, §3 otrzymuje brzmienie": 

„§3 
Wysokosc opiat za parkowanie pojazdou; na parkingach piatnych niestrzezonych 
wymienionych u; §1 pkt zawiera Cennik opiat parkingou; niestrzezonych piatnych 
u; Sandomierzu - zaigcznik nr 3 Zarzadzenia" 

§ 2 . 
Zarzgdzenie u;chodzi u; zycie z dniem 02 sierpnia 2021r. 

Burmi omierza 



Zatgcznik nr 1 
Zarzadzenia nr 170/2021/NK 

Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 14 lipca 2021r. 

Regulamin parkingou/ niestrzezonych ptatnych u/ Sandomierzu 

§ 1 
Wiascicielem Parkingou; u;ymienionych u; § 1 Zarzadzenia jest Gmina Sandomierz (zu;ana dalej: 
Gmin^) z siedzibg u; Sandomierzu przy Placu Poniatou;skiego 3. 

§ 2 
Uzytkou/nik pojazdu poprzez u;jazd na teren Parkingou; u;yraza zgod^ na u;arunki zau;arte 
u; niniejszym „Reguiaminie" i zobou;î zuje si^ do scisiego przestrzegania jego postanou/ieii. 

§ 3 
1. Parkingi s^: niestrzezone, piatne, czynne 7 dni u; tygodniu (od poniedziaiku do niedzieii) przez 

cai^ dob^ we u;szystkie dni u; roku. 
2. Poprzez u;jazd na teren Parkingou; dochodzi do zawarcia umouyy najmu miejsca postojowego 

pomî dzy wiascicielem Parkingou; — Gming, a uzytkownikiem pojazdu. 

§ 4 
Na Parkingach obowigzuje bezuyzgl̂ dny zakaz wjazdu autobusdu; i pojazdou; ci^zarowych 
za u/yĵ tkiem parkingu u/ymienionego u; §1 pkt5 Zarzadzenia (parking przy Spichlerzu). 

§ 5 
1. Na terenie Parkingou; u;prou;adza si^ ..strefy ruchu". 
2. Na Parkingach wprowadza si^ ograniczenie pr^dkosci do 10 km/h. 
3. Uzytkou;nik pojazdu korzystajgcy z Parkingou; zobowi^zany jest do przestrzegania znakdu; 

drogowych pionowych i poziomych, poleceii innych osob posiadaj^cych uprawnienia u; tym 
zakresie (Policja, Straz Miejska), wynikajgcych z przepisdu; ustau;y Prau;o o ruchu 
drogowym. 

4. W czasie parkowania kierou/ca jest obou;igzany zurocic szczegdlng uu;ag^ na pojazdy 
zaparkowane i ustawiac pojazd u; wyznaczonych miejscach nie zasianiaj^c linii 
u;yznaczajgcych miejsca do parkowania. 

§ 6 
1. Uzytkou/nik pojazdu niezwiocznie po wjezdzie na teren Parkingu zobowi^zany jest uiscic 

opiat^ za parkou;anie przy wykorzystaniu znajdujgcego si^ na parkingu parkomatu oraz 
umiescic wydruk z parkomatu u; u/idocznym miejscu za przednig szybg pojazdu. 

2. Za nieuiszczenie opiaty parkingou/ej pobierana jest dodatkou;a opiata u; ku/ocie 150 zi. 
(u;z6r u;ezu;ania do zapiaty stanou;i zaigcznik do Regulaminu parkingou; niestrzezonych 
piatnych u; Sandomierzu). 

3. Gkreslona u/ pkt2 opiata ma charakter kary umownej naleznej z tytuiu zau;artej umou;y 
0 parkowanie pojazdu. Opiaty dodatkou;^ nalezy uiscic u; terminie 14 dni od dnia 
u;ystau;ienia u;ezu;ania do zapiaty u; kasie UIM przy PI. Poniatou;skiego 3 lub na rachunek 
bankowy wskazany u; u;ezu;aniu do zapiaty. 

4. Za kazdy dzien opoznienia u; zaptacie opiaty dodatkowej naliczane b̂ d̂  odsetki ustau;ou;e za 
opoznienie, liczone od nastepnego dnia po upiywie terminu, o ktdrym mou;a u; §6 pkt3. 

5. W razie nieuiszczenia kary umou/nej u;e u;skazanym terminie nastgpi skierou;anie sprau;y na 
droge post^pou/ania sadowego. 



6. Uzytkownik pojazdu korzystaj^cy z parkingu zostanie obcigzony wszelkimi kosztami 
wynikaj^cymi z prowadzonego post^powania sgdowego i egzekucyjnego, u; tym kosztami 
pozyskania danych z bazy CEPiK. 

7. Optata dodatkouya uiszczona najpozniej 7 dnia roboczego, liczonego od dnia nastepnego po 
wystawieniu u/ezwania do zapiaty uyynosi lOOzi. 

8. Za date *;̂ piaty kwoty lOOzi uwaza s\q dzien uznania tych srodkdu; na rachunku wierzyciela 
(Gminy Sandomierz). 

§ 7 
1. Regulamin i Cennik umieszczone sg przy parkomacie znajduj^cym sie na parkingu. 
2. Ceny opiat za korzystanie z parkingu s^ cenami brutto zawierajgcymi podatek VAT 

u; uyysokosci 23%. 
3. Faktury VAT za usiuge korzystania z parkingu sg wystawiane na zyczenie klienta przez Urz^d 

Miejski u; Sandomierzu na podstawie dor^czonego oryginaiu biletu parkingou;ego. 

§ 8 
Z opiat parkingouyych zuyolnione sg: 

1. Oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osob niepeinosprauynych 
0 obnizonej sprauynosci ruchouyej lub pojazdy zaopatrzone w karte parkingouy^ osoby 
niepeinosprawnej, 

2. Pojazdy wymienione uy art. 13 ust. 3 ustauyy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 
3. Motocykle. 
4. Pojazdy Zasiuzonych Honorouyych Dawcduy Kruyi posiadajgcych odznaczenie minimum 

drugiego stopnia, zaopatrzone uy stosouyn^ kart^ uyydang przez PCK. 
5. Oznakouyane zeuyn^trznie pojazdy Strazy Miejskiej, pojazdy siuzb komunalnych (np. 

pogotouyie gazouye, energetyczne, ciepiouynicze, uyodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) 
podczas uyykonyuyania su/oich obouyigzkduy siuzbouyych oraz suyiadczenia usiug na rzecz 
Gminy Sandomierz. 

6. Pojazdy osob bior^cych udziai uy miedzynarodouyych misjach pokojouyych, zamieszkuj^cych 
na terenie Sandomierza, posiadaj^cych kart^ uyeterana. 

7. Pojazdy interesantduy i pracouynikdu; Urz^du Miejskiego uy Sandomierzu od poniedziaiku do 
pigtku uy godzinach pracy Urz^du na parkingu uyymienionym uy §1 pktl Zarzgdzenia. 

8. Pojazdy pracouynikduy Urz^du Miejskiego uy Sandomierzu od poniedziaiku do pi^tku 
uy godzinach innych niz godziny pracy Urz^du oraz uy dni u;olne i su/i^ta po uprzednim 
zgioszeniu uy Strazy Miejskiej na parkingu uyymienionym uy §1 pktl Zarzadzenia. 

§ 9 
W przypadku niezgodnego z Regulaminem parkouyania pojazdu, moze zostac on odholouyany na 
zasadach okreslonych uy ustauyie Prauyo o ruchu drogouyym. 

§ 10 
Na terenie Parkingou; dopuszcza sie parkouyanie pojazdu bez opiat osobom, ktore posiadaj^: 
1. Abonamenty uyykorzystyuyane uy streFach piatnego parkouyania. 
2. Wazny bilet uyykupiony u; streFach piatnego parkouyania. 

§ 1 1 
Na terenie Parkingou; zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, uyymiana piynou; 
chiodzecych, tankou/anie paliuya lub uyymiana oleju jak rduyniez inne zanieczyszczanie parkingu. 

§ 1 2 
1. Gmina nie ponosi odpouyiedzialnosci za pojazdy, rzeczy stanouyi^ce ich wyposazenie oraz 

inne przedmioty pozostau/ione na Parkingu. 
2. Gmina odpouyiada za udouyodnione i zauyinione szkody uyyrzgdzone przez obsiuge Parkingu. 

Szkody takie pou/inny bye zgioszone obsiudze przed uyyjazdem z Parkingu. 



3. Gmina nie odpowiada za szl<ody wynikaj^ce z dziaiania sWy vx/yzszej. 
4. Uzytkouynik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrz^dzone Gminie (w szczegdlnosci za 

zanieczyszczenie terenu parkingu zwigzane z vuyciekiem piyndw z pojazdu) lub osobom 
trzecim na terenie Parkingu, pouvstale u; zwigzku z korzystaniem z Parkingu. Uzytkownik 
pojazdu jest obowî zany niezwlocznie, bez wezwania, zgiosic takie szkody Gminie przed 
opuszczeniem Parkingu. 

§ 13 
Wszelkie uwagi i zastrzezenia dotyczgce Funkcjonowania parkingou; nalezy zgiaszac do Urz^du 
Miejskiego u/ Sandomierzu - Wydziaiu Nadzoru Komunalnego tel. 158154130, Strazy Miejskiej 
u; Sandomierzu 158154126 lub Obsiugi Parkingou; 158333033. 



Zatacznik nr 2 
do Zarzadzenia nr 170/2021/NK 
Burmistrza Miasta Sandomierza 

z dnia 14 lipca 2021r. 

Regulamin parkingovw niestrzezonych piatnych przy ul. Brovwarnej u/ Sandomierzu 

§ 1 
U/lascicielem Parkingu jest Gmina Miejska Sandomierz (zwana dalej: Gmin^) z siedzib^ 
w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3. 

§ 2 
Uzytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu luyraza zgod^ na warunki niniejszego 
„Regulaminu" i zobowî zuje si^ do scisiego przestrzegania jego postanoujieii. 

§ 3 
1. Parking jest: niestrzezony, piatny, czynny od poniedziaiku do niedzieii przez caig dob^ we 

wszystkie dni u; roku, 
2. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego 

pomî dzy wiascicielem parkingu — Gming, a uzytkownikiem pojazdu. 

§ 4 
Na Parkingu obowigzuje bezwzgl̂ dny zakaz wjazdu autobusdw oraz pojazdow przewozgcych 
materiaiy niebezpieczne, w szczegdlnosci iatwopalne, zr^ce, wybuchowe etc. 

§ 5 
1. Na terenie Parkingu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym oraz maksymalna pr^dkosc poruszania si^ pojazdow 10 km/h. 
2. Uzytkownik pojazdu korzystaj^cy z Parkingu zobowigzany jest do przestrzegania znakow 

drogowych pionowych i poziomych, poleceii Obsiugi Parkingu oraz innych osob posiadajgcych 
uprawnienia w tym zakresie (Policja, Straz Miejska). 

3. W czasie parkowania kierowca jest obowi^zany zwrdcic szczegding uwag^ na pojazdy 
zaparkowane i ustawiac pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasianiaj^c linii 
wyznaczaj^cych miejsca do parkowania. 

§ 6 
Wjezdzaj^c na parking, nalezy obowi^zkowo: 

• Zatrzymac si^ przed zaporg (szlabanem) przy kolumnie parkingowej, 
• Uruchomic zapor^ poprzez pobranie biletu parkingowego, 
• Pami^tac, ze zapora zamyka si^ natychmiast po kazdym przejezdzie samochodu. 

jednoczesny przejazd dwdch samochoddw grozi uszkodzeniem pojazdu lub systemu 
automatycznej obsiugi parkingu, 

Wyjezdzajgc z parkingu, nalezy obowigzkowo: 
• Zatrzymac si^ przed zapor^ (szlabanem) przy kolumnie parkingowej, 
• Zblizyc bilet do urzgdzenia piatniczego w celu wyliczenia opiaty za postoj, 
• Uiscic opiate parkingowe, 
• Pamietac, ze zapora zamyka sie natychmiast po kazdym przejezdzie samochodu. 

jednoczesny przejazd dwdch samochoddw grozi uszkodzeniem pojazdu lub systemu 
automatycznej obsiugi parkingu. 



§ 7 
1. U/ sytuacji kiedy zapory (szlabany) otwarte (urz^dzenia ulegly awarii), kierovuca po 

zaparkowaniu pojazdu wnosi optat^ za postoj w parkomacie znajduj^cym si^ przy wjezdzie 
na parking. 

2. W sytuacji kiedy zapory (szlabany) sg otuyarte stosuje si^ zasady wnoszenia opiat 
parkingowych oraz kontroii tych opiat, opisane u; pkt od 3-10. 

3. Uzytkownik pojazdu niezwiocznie po wjezdzie na teren Parkingu zobowi^zany jest uiscic 
opiate za parkowanie przy wykorzystaniu znajdujgcego sie na parkingu parkomatu oraz 
umiescic wydruk z parkomatu w widocznym miejscu za przednig szyb^ pojazdu. 

4. Za nieuiszczenie opiaty parkingowej pobierana jest dodatkowa opiata w kwocie 150 zi. 
(wzdr wezwania do zapiaty stanowi zai^cznik do Regulaminu parkingow niestrzezonych 
piatnych w Sandomierzu). 

5. Okreslona w pkt2 opiata ma charakter kary umownej naleznej z tytuiu zawartej umowy 
0 parkowanie pojazdu. Opiate dodatkowg nalezy uiscic w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia wezwania do zapiaty w kasie UM przy PL Poniatowskiego 3 lub na rachunek 
bankowy wskazany w wezwaniu do zapiaty. 

6. Za kazdy dzieri opoznienia w zapiacie opiaty dodatkowej naliczane bedg odsetki ustawowe 
za opoznienie, liczone od nastepnego dnia po upiywie terminu, o ktdrym mowa w §7 pkt5. 

7. U/ razie nieuiszczenia kary umownej we wskazanym terminie nastgpi skierowanie sprawy na 
droge postepowania sadowego. 

8. Uzytkownik pojazdu korzystaj^cy z parkingu zostanie obcigzony wszelkimi kosztami 
wynikajecymi z prowadzonego postepowania sadowego i egzekucyjnego, w tym kosztami 
pozyskania danych z bazy CEPiK. 

9. Opiata dodatkowa uiszczona najpozniej 7 dnia roboczego, liczonego od dnia nastepnego po 
wystawieniu wezwania do zapiaty wynosi lOOzi. 

10. Za date u^piaty kwoty lOOzi uwaza sie dzien uznania tych srodkdw na rachunku wierzyciela 
(Gminy Sandomierz). 

§ 8 
1. Ceny opiat za korzystanie z parkingu se cenami brutto zawieraj^cymi podatek VAT 

w wysokosci 23%. 
2. Faktury VAT za usiuge korzystania z parkingu sg wystawiane na zyczenie klienta przez 

Urzgd Miejski w Sandomierzu na podstawie doreczonego oryginaiu biletu parkingowego. 
3. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest opiata w kwocie 30z (trzydziesci ziotych). 

Opiata ta wnoszona jest przed wyjazdem z targowiska. 
4. Wobec klientdw nieposiadajecych biletu parkingowego, ktorych postoj wskazuje na okres 

diuzszy niz 3 tygodnie zostang podjete czynnosci weryRkacyjne na podstawie danych 
z systemu parkingowego. Klienci tacy zostang obcigzeni opiaty zgodn^ z obowi^zuj^cym 
cennikiem na parkingu. 

§ 9 
Regulamin i Cennik wywieszone se przy wjezdzie na Parking. 

§ 10 
W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jesli ma ono bezposredni wpiyw 
na bezpieczeristwo osob lub mienia, korzystaj^cy z Parkingu wyrazaje zgode ria odholowanie 
pojazdu w wybrane przez Gmine miejsce. Odholowanie pojazdu nastgpi na koszt i ryzyko 
korzystajecego z Parkingu. 

§ 1 1 
Na terenie Parkingu zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana 
piyndw chiodzgcych, paliwa lub oleju jak rdwniez zanieczyszczanie parkingu. 



§ 12 
1. Gmina nie ponosi odpouyiedzialnosci za pojazdy, rzeczy stanowi^ce ich wyposazenie oraz 

inne przedmioty pozostawione na Parkingu. 
2. Gmina nie odpowiada za szkody u/ynikajgce z dziatania siiy wyzszej. 
3. Uzytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrz^dzone Gminie (w szczegdlnosci za 

zanieczyszczenie terenu parkingu zwigzane z wyciekiem ptyndw z pojazdu) lub osobom 
trzecim na terenie Parkingu, powstale w zwi^zku z korzystaniem z Parkingu. Uzytkownik 
pojazdu jest obowigzany niezwiocznie, bez wezwania, zgtosic takie szkody Gminie przed 
opuszczeniem Parkingu. 

§ 1 3 
Wszelkie uwagi i zastrzezenia dotyczgce Funkcjonowania parkingu nalezy zgtaszac do Wydziatu 
Nadzoru Komunalnego Urz^du Miejskiego w Sandomierzu (tel. 158154130), Strazy Miejskiej 
w Sandomierzu (158154126) lub Obstugi Parkingu (tel. 158333033). 



Zatacznik nr 3 
Zarzadzenia nr 170/2021/NK 

Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 14 lipca 2021r 

Cennik optat za parkovwanie pojazdou; na parkingach niestrzezonych piatnych 
u; Sandomierzu 

Lp. Rodzaj opiaty Opiata u; zi. 
1. Bilst opiaty parkingoijUGJ za postoj do poi godziny. 2 

2, Bilet opiaty parkingowej za kazda rozpocz^t^ godziny 
postoju. 

3 

3. Bilet optaty parkingowej za kazd^ rozpocz^te godziny 
postoju dla autobusdw. 

5 

Cennik optat za parkowanie pojazdou; na parkingach niestrzezonym piatnych przy 
ul. Browarnej u; Sandomierzu 

Rodzaj opiaty Opiata u; zi. 
1. Bilet optaty parkingowej za postoj do pot godziny. 2 

2. Bilet optaty parkingowej za kazda rozpocz^tg godziny 
postoju. 

3 



Zai^cznik do Regulaminu parkingow 
niestrzezonych piatnych u; Sandomierzu 

ORYGlNAi 

Gmina Sandomierz Sena WZUM 

WEZWANIE DO ZAPLATY Nr 00001 

Zgodnie z §6 pkt2 Regulaminu parkingu niestrzezonego piatnego w Sandomierzu 
przyjetego Zarz^dzeniem nr Burmistrza Miasta Sandomierza 

w sprawie utworzenia i organizacji parkingow niestrzezonych piatnych 
na terenie Sandomierza, wzywam do zapiaty opiaty dodatkowej w kwocie 150zi (sto piecdziesi^t 
ziotych) za nieuiszczenie opiaty parkingowej za postoj pojazdu na parkingu 
(lokalizacja). 

Dotyczy postoju pojazdu 
nr rejestracyjny 
pojazdu marka 

godz. min. 
Dzieri Miesigc Rok 

Opiata ta ma charakter kary umownej naleznej z tytuiu zawartej umowy o parkowanie pojazdu 
(§6 pkt2 w zw. z §3 pkt2 Regulaminu) 

U/yzej wymienion^ kwot^ nalezy wpiacic w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania 
w kasie UM przy PI. Poniatowskiego 3 lub przelewem na konto Urz^du Miejskiego 
w Sandomierzu BS Sandomierz nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 

Opiata dodatkowa uiszczona najpozniej 7 dnia roboczego, liczonego od dnia nastepnego po 
wystawieniu wezwania do zapiaty wynosi lOOzi. Za date u;piaty kwoty lOOzi uwaza sie dzieii 
uznania tych srodkdw na rachunku wierzyciela (Gminy Sandomierz). 

W razie nieuiszczenia opiaty we wskazanym terminie nast^pi skierowanie sprawy na droge 
postepowania sgdowego. Uzytkownik pojazdu korzystajecy z parkingu moze zostac obciezony 
wszelkimi kosztami wynikajgcymi z prowadzonego postepowania sgdowego i egzekucyjnego, 
w tym kosztami pozyskania danych z bazy CEPiK. 

Z up. Burmistrza. 


