
Uchwała Nr XXIV/428/08  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 25 czerwca 2008 r.  
 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na t erenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, okre ślenia wysoko ści stawek i sposobu ich pobierania. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zm.: Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218),art.13 ust.1 pkt. 1, art. 13b, art. 13f ustawy  z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  
Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obszarach 
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych obejmującą: 
1. Ulica Sienkiewicza - strona zachodnia przy budynku Poczty Polskiej,  
2. Ulica Sienkiewicza - strona wschodnia zatoka parkingowa przy Skwerze Józefa 
Chełmońskiego, 
3. Ulica Sienkiewicza - strona zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza,  
4. Ulica Sienkiewicza - strona wschodnia od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza,  
5. Ulica Narutowicza - strona południowa od ul. Sienkiewicza do ul. Próchnika, 
6. Ulica Toruńska - strona wschodnia od ul. Wojska Polskiego do Pl. Kościuszki wraz 
z parkingiem w obrębie skrzyŜowania z ul. Wojska Polskiego - Toruńską,  
7. Plac Kościuszki - strona wschodnia od ul. Sieradzkiej do ul. Szewskiej, 
8. Plac Kościuszki - strona zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza, 
9. Plac Kościuszki - część   północna i południowa od ul.  Stronczyńskiego do ul. 
Toruńskiej,  
10. Ulica Słowackiego - strona południowa od ul. Sienkiewicza do pomnika Jana 
Pawła II, 
11. Ulica Słowackiego - strona południowa od ul. Armii Krajowej do ul. Młynarskiej, 
12. Ulica P.O.W. -  pas rozdziału od ul. Słowackiego do ul. Grota Roweckiego.  
 
§ 2.1.  
Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, o 
której mowa w § 1: 
1) stawka podstawowa opłaty za 1 godzinę - 3 zł, 
2) stawka opłaty za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 3 zł., 
3) stawka opłaty za parkowanie nie przekraczające 30 minut - w wysokości ½  stawki 
podstawowej, 
4) opłata abonamentowa na okres jednego miesiąca - 100 zł., 
5) stawka zerowa opłaty dla osób niepełnosprawnych o obniŜonej sprawności 
ruchowej kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewoŜących 
osobę niepełnosprawną o obniŜonej sprawności ruchowej, posiadających aktualną 



kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. 
2. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane będą w godzinach 
od 8.00 do 18.00. 
3. Opłat nie pobiera się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty. 
4. Z opłat zwolnione są pojazdy podmiotów wskazanych w art. 13 ust. 3 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 
§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 2, pobierane są przez wyznaczonych przez zarząd 
drogi inkasentów lub parkometry, za wydaniem dowodu opłaty parkingowej 
zawierającego co najmniej: 

1) datę wydania dowodu, 
2) liczbę godzin parkowania, 
3) wysokość stawek opłaty, 
4) wysokość naleŜnej opłaty. 

 
2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za parkowanie jest: 
 

a) skasowany bilet parkingowy,  
b) abonament, w przypadku opłaty abonamentowej. 

 
§ 4.1.  
Wniesienie opłaty za przewidziany czas parkowania, powinno nastąpić niezwłocznie 
po zaparkowaniu pojazdu. 
2. Dowód uiszczenia opłaty winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz 
pojazdu w sposób umoŜliwiający kontrolę. 
3. W przypadku braku moŜliwości dokonania kontroli dowodu potwierdzającego 
uiszczenie opłaty, w sposób określony w ust. 2, właściciel pojazdu na wezwanie 
inkasenta jest zobowiązany do okazania tego dowodu lub dokumentu wskazującego 
uprawnienie do stosowania zerowej stawki opłaty. 
4. W ramach opłaconego czasu parkowania, oznaczonego na dowodzie uiszczenia 
opłaty, moŜna zmieniać miejsce parkowania. 
5. Uiszczona opłata za parkowanie nie podlega zwrotowi.  
 
§ 5.1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 pobiera się opłatę dodatkową. 
2. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł. 
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pobierają inkasenci wyznaczeni przez zarząd drogi. 
4. Opłaty za parkowanie nie uiszczone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie 
egzekucji administracyjnej.  
 
§ 6.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 7.  
Traci moc: 
uchwala Nr XV/216/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 
2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania, zmieniona 
uchwałą Nr XVII//251/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 
2004 r., uchwałą Nr XXI/318/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 
czerwca 2004 r., uchwalą Nr XXX/456/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z 



dnia 15 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr XXII/369/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
 
§ 8.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


