
                                                                                                                                           projekt
                                                         UCHWAŁA NR ……/……/16

                                             RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

                                                           z dnia ……………. 2016 r.

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  IX/60/15  Rady  Miejskiej  w  Sochaczewie  z  dnia
23 czerwca 2015 r.  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta
Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania .

Na  podstawie  art.  18  ust.  2.  pkt  15,  art.  40  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o  samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz 446 j.t.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13b ust.3-5
i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. poz 460 j.t.
z późn. zm.) Rada Miejska  w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§  1.  Paragraf 2   ust.  2.   Uchwały  Nr  IX/60/15  Rady  Miejskiej  w  Sochaczewie
z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:
             
„   §  2  ust.  2.  Opłaty  pobiera  się  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  na  drogach
publicznych  w  wyznaczonych  miejscach  w  dni  powszednie  od  poniedziałku  do  piątku
w godzinach od 8  00 do 18 00, w soboty w godzinach od 8  00 do 13  00   z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. ” 

§  2.   Załącznik  Nr  1  do  Uchwały  Nr  IX/60/15  Rady  Miejskiej  w  Sochaczewie
z dnia 23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§  3.  Paragraf   2   ust.  1.  Załącznika  Nr  3  do  Uchwały  Nr  IX/60/15  Rady Miejskiej
w Sochaczewie z  dnia  23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

„ § 2 ust. 1. Ograniczenie parkowania w SPP polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas
postoju pojazdów w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 18 00,
w soboty  w godzinach od 8 00 do 13 00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. ”

       §  4.  Paragraf   2  ust.  2.  Załącznika  Nr.  3  Uchwały Nr  IX/60/15 Rady Miejskiej
w Sochaczewie z  dnia  23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie:

„ § 2 ust.  2.  Prawidłowy czas postoju jest  to możliwy do stwierdzenia,  udokumentowany
i opłacony czas postoju samochodu wraz z numerem rejestracyjnym  w SPP. ”

§ 5.  Paragraf  4 ust. 1. lit. a) Załącznika Nr. 3  Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej
w Sochaczewie z  dnia  23 czerwca 2015r. otrzymuje brzmienie: 



„  §  4  ust.  1.  lit.  a)  wykupienie  lub  pobranie  jednorazowego  biletu  parkingowego  wraz
z numerem rejestracyjnym pojazdu w automacie parkingowym przy użyciu monet lub karty
elektronicznej; czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.  ”

§  6.  Paragraf  14  ust.  1.  Załącznika  Nr  3  do  Uchwały  Nr  IX/60/15  Rady  Miejskiej
w  Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r.  otrzymuje brzmienie:  

,,  § 14 ust.1.  Abonament typu ''M'' może wykupić mieszkaniec SPP na jeden, określony
pojazd  o  masie  całkowitej  do  3,5  tony z  zapisem w dowodzie  rejestracyjnym,  że  jest  to
pojazd  osobowy,  osobowo-towarowy,  osobowo-ciężarowy,  osobowo-specjalistyczny,
(dotyczy właścicieli (posiadaczy) i osób korzystających z pojazdów samochodowych które
formalnie  nie  są  właścicielami  określonej  grupy  pojazdów  samochodowych  a  korzystają
z tych pojazdów na podstawie umowy leasingu,  dzierżawy,  najmu,  użyczenia lub umowy
o  podobnym  charakterze  mających  zawarte  umowy  przewłaszczenia  tychże  pojazdów
z  instytucjami  kredytującymi  takimi  jak  banki,  firmy  leasingowe  itp.  )  a  także  osób
korzystających  z  samochodów  służbowych  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy
pracownikiem a pracodawcą.  ” 

                                                                                                                     
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

§  8. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego         i  wchodzi w życie z dniem 01.08.2016r.


