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Poz. 1760
ZARZĄDZENIE NR 55/2020
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Sędziszów Małopolski strefy
płatnego parkowania oraz pobierania opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych (parkingów)
dla pojazdów samochodowych przy ul. Rynek w Sędziszowie Małopolskim, w związku
z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.)
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zarządza, co następuje:
§ 1. Podejmując starania o stworzenie warunków minimalizujących możliwości rozprzestrzeniania się na
terenie Gminy Sędziszów Małopolski wirusa COVID-19 oraz kierując się potrzebą zapewnienia ochrony
lokalnej społeczności w tej sytuacji kryzysowej zawieszam od 8 kwietnia 2020 r. do odwołania:
1) funkcjonowanie na terenie miasta Sędziszów Małopolski strefy płatnego parkowania oraz związany z tym
obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie,
2) pobieranie opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych
przy ul. Rynek w Sędziszowie Małopolskim.
§ 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miasta Sędziszów Małopolski, w strefie płatnego parkowania, na parkingu przy ul. Rynek
w Sędziszowie Małopolskim oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Miejskiego.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia zlecam Zastępcy Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego oraz Kierownikowi
Referatu Inwestycji i Drogownictwa.
§ 4. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego
Bogusław Kmieć

