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UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r., 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc 
parkingowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art.18. ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.13b ust.3, 4 i 5, art.13f ust.2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. z 2007 r., Dz.U.Nr 19 poz. 115 z póżn. zm. ) – Rada 
Miejska w Pińczowie, po zasięgnięciu opinii organu zarządzającego ruchem, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, 
sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych , wprowadza się następującą 
zmianę: - w § 1 dodaje się literę g w brzemieniu : „ g/ ul. 1 Maja – od ul. Podemłynie do ul. Pałęki” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, w prasie lokalnej 
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 
r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.13b ust.3, 4 i 5, art.13f ust.2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. z 2007 r., Dz.U.Nr 19 poz. 115 z póżniejszymi zmianami )– 
Rada Miejska w Pińczowie, po zasięgnięciu opinii organu zarządzającego ruchem, może podjąć uchwałę w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na ulicach w centrum m. Pińczowa. Pozwoli to na zwiększenie rotacji 
pojazdów w tym rejonie miasta oraz przyczyni się do pozyskania dodatkowych środków finansowych , które winny 
być wykorzystane na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. 


