
UCHWAŁA NR XXVI/478/08  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

z dnia 26 wrze śnia 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. 
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 obszar ograniczony ulicami: Słowackiego – 
strona południowa od ul. Młynarskiej do Al. Armii Krajowej i strona północna od Al. Armii 
Krajowej do ul. POW, POW, Wojska Polskiego, Stronczyńskiego, Plac Kościuszki, Plac 
Niepodległości, Al. 3-ego Maja – strona wschodnia do Ronda śołnierzy Wyklętych i strona 
zachodnia od Ronda śołnierzy Wyklętych, Narutowicza do ul. Zjazdowej , Zjazdowa, 
Belzacka, Młynarska wraz z tymi ulicami oraz przyległymi do nich parkingami połoŜonymi w 
pasie drogi publicznej. 
2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznaczają pionowe znaki drogowe: 
D-44 – strefa parkowania – przy wjeździe do strefy,  
D-45 – koniec strefy parkowania – przy wyjeździe ze strefy. 
3. Mapa obszaru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 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, uprawniająca do parkowania na obszarze całej strefy, w czasie 
obowiązywania opłat, na okres jednego miesiąca - 100 zł., 
5) identyfikator postojowy dla mieszkańców miasta, uprawniający do parkowania przez 
mieszkańca w pobliŜu jego miejsca zamieszkania, w strefie płatnego parkowania 
niestrzeŜonego, wyłącznie jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 2,5 tony, będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w 
jego uŜytkowaniu, jako posiadacza zaleŜnego, na podstawie umowy – 20 zł. rocznie, 
6) identyfikator postojowy dla słuŜbowych pojazdów samochodowych urzędów i jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego w Piotrkowie Trybunalskim i jednostek 
administracji państwowej mających swoją siedzibę na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego – 25 zł. rocznie.  
2. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 za odcinki czasu inne niŜ 
pełne godziny, za pomocą urządzeń technicznych, umoŜliwiających naliczanie opłat 
odpowiednio do faktycznego czasu parkowania, a w szczególności przez określenie czasu 
parkowania za jaki pobierana jest opłata, z wykorzystaniem telefonu komórkowego, przy 
czym minimalna opłata wynosi 0,50 zł.  

 
§ 3.  
Ustala się stawkę zerową opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla:  



1) 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) kierujących oznakowanymi pojazdami słuŜb specjalnych państwa lub samorządu, StraŜy 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, 
gazowego, ciepłowniczego,  

3) pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do 30 minut,  
4) przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w czasie oczekiwania na klienta, nie dłuŜej 
niŜ 10 minut.  

 
§ 4.  
1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane będą w godzinach od 8.00 

do 18.00. 
2. Opłat nie pobiera się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty. 
3. Z opłat zwolnione są pojazdy podmiotów wskazanych w art. 13 ust.3 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.).  
  
§ 5. 
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 

oraz przez przyjęcie zbiorczej naleŜności od operatora telefonii komórkowej, od integratora 
płatności mobilnych lub od operatora sieci urządzeń do ładowania kart elektronicznych.  
2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za parkowanie jest: 
 a) skasowany bilet parkingowy, wykupiony w parkometrze lub u inkasenta, 
 b) abonament, w przypadku opłaty abonamentowej, 
 c) identyfikator postojowy, 
 d) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej,  
 e) identyfikator SMS PARKING i aktywacja usługi SMS PARKING.  
 
§ 6. 
1. Do wniesienia opłaty za przewidziany czas parkowania, obowiązany jest kierowca, 
niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania. 
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 osoby uprawnionej 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.  
6. Wniesienie opłaty za parkowanie nie jest równoznaczne z rezerwacją dla danego pojazdu 
wyznaczonego miejsca.  
 
 

§ 7.  
1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania upowaŜnieni są 

inkasenci wyznaczeni przez zarząd drogi.  
2. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 pobiera się opłatę dodatkową. 
3. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł. 
4. Podstawą do pobrania opłaty dodatkowej jest kaŜdorazowe stwierdzenie parkowania 

pojazdu bez uiszczenia opłaty, parkowania ponad opłacony czas lub brak moŜliwości 



stwierdzenia, czy opłata została wniesiona, wskutek niezastosowania się przez kierowcę 
do obowiązku, o którym mowa w § 6 ust.2. 

5. Po stwierdzeniu nie wniesienia naleŜnej opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie 
do uiszczenia opłaty dodatkowej.  

6. Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust.5, umieszcza się za 
wycieraczką pojazdu, a kopia pozostaje do dyspozycji kontrolującego.  

7. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania moŜe wnieść 
odwołanie w terminie 3 dni od dnia wystawienia wezwania. Odwołanie wnosi się do 
zarządu drogi, gdzie przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. W przypadku 
uznania odwołania, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków 
prawnych.  

8. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie i w sposób wskazany na 
wezwaniu, do właściciela pojazdu kierowane jest upomnienie o jej uregulowanie, w 
terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.  

9. W przypadku nieuregulowania wymaganej opłaty dodatkowej, wobec właściciela pojazdu 
wszczyna się postępowanie egzekucyjne, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 110, 
poz. 986 z póź.zm.). 

  
§ 8.  
Wzory druku abonamentu, identyfikatorów postojowych, wezwania do uiszczenia opłaty 
dodatkowej określa zarząd drogi. 
 
§ 9.  
Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie waŜności 
abonamentu nie uprawnia do Ŝądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.  
 
§ 10.  
Pobór i kontrola opłat parkingowych mogą zostać powierzone podmiotom wyłonionym w 
myśl przepisów o zamówieniach publicznych.  
 
§ 11.  
W przypadkach szczególnie uzasadnionych (imprezy masowe, zjazdy, prowadzone 
inwestycyjne i remontowe roboty drogowe) przewiduje się czasowe wyłączenie przez zarząd 
drogi, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, funkcjonowania 
płatnych miejsc parkingowych na całym obszarze lub części określonej w § 1 strefy płatnego 
parkowania.  
 
§ 12.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

 
§ 13.  
Traci moc Uchwała Nr XXIV/428/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 
czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.  
 
§ 14.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wchodzi w 
Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą  
od dnia 1 stycznia 2009 roku.  

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 Strefa płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim w chwili obecnej 
obejmuje swym zasięgiem następujące miejsca postojowe zlokalizowane na drogach 
publicznych:  
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.  

 
Towarzyszące wzrostowi motoryzacji problemy parkowania w centrum miasta 

osiągnęły poziom powodujący drastyczne obniŜenie sprawności funkcjonowania układu 
komunikacyjnego. Dokonana przez zarząd dróg ocena sytuacji parkingowej wykazała 
konieczność rozszerzenia zasięgu strefy płatnego parkowania, w taki sposób aby 
pełniła ona swoje funkcje. W tym celu konieczne jest wprowadzenie jej na całym 
obszarze, na którym notorycznie występuje deficyt miejsc parkingowych. Takie 
rozwiązanie zapobiegnie m.in. blokowaniu przez parkujące pojazdy obszarów do tej 
pory nie objętych opłatami za parkowanie. Wprowadzenie opłat parkingowych jest 
podstawowym narzędziem równowaŜenia popytu nad podaŜą miejsc parkingowych. 
Opłaty parkingowe zmniejszają trudności ze znalezieniem wolnych miejsc do 
parkowania, wymuszają większą rotację pojazdów i są jedną z przesłanek do 
korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej przez większą liczbę pasaŜerów.  

W przedstawionym projekcie uchwały dotychczasowe opłaty za parkowanie nie 
ulegają zmianie. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie opłaty za parkowanie w 
postaci identyfikatora postojowego dla mieszkańców miasta, zamieszkujących w 
strefie płatnego parkowania, który wynosiłby 20,00 zł rocznie oraz identyfikatora 
postojowego dla słuŜbowych pojazdów samochodowych urzędów i jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego w Piotrkowie Trybunalskim i jednostek 
administracji państwowej mających swoją siedzibę na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w wysokości 25 zł. rocznie. 

Organizację strefy płatnego parkowania, jej obsługę, pobór i kontrolę opłat 
planuje się powierzyć, w drodze przetargu nieograniczonego, wyspecjalizowanemu w 
tej dziedzinie podmiotowi.  

  
 

 
 


