
Projekt

z dnia  15 lutego 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. 
U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, 
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. 
poz. 153) 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, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, nr 86, poz. 720, nr 
168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, 
poz. 945; z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256, poz. 1445) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/424/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek 
i sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 skreśla się pkt 1, 

2) po § 3 dodaje się § 3a o następującym brzmieniu: 

„§ 3a 1. Ustala się stawkę zerową opłaty za pierwszą godzinę parkowania w strefie płatnego parkowania dla 
osób, które posiadają identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej, wydany przez podmiot obsługujący 
strefę płatnego parkowania. 

2. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego parkowania na obszarze całej 
strefy płatnego parkowania, w tym na miejscach wyznaczonych do parkowania przez osoby 
niepełnosprawne, wyłącznie na czas jednej godziny od chwili zajęcia miejsca parkingowego, co potwierdza 
się odpowiednim ustawieniem zegara, stanowiącego element identyfikatora postojowego osoby 
niepełnosprawnej. Po upływie tego czasu, osoba kierująca pojazdem jest zobowiązana uiścić opłatę 
parkingową. 

3. Za brak opłaty parkingowej po upływie pierwszej bezpłatnej godziny parkowania uprawniony 
właściciel/kierujący pojazdem podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty dodatkowej na zasadach określonych 
jak dla pozostałych użytkowników strefy płatnego parkowania. 

4. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej wydaje się osobom, które spełniają łącznie następujące 
warunki: 

1) posiadają europejską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej lub są rodzicami/opiekunami prawnymi 
osób niepełnosprawnych, posiadających tego rodzaju kartę, 

2) są właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami jako posiadacze zależni na podstawie 
umowy, pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. 
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5. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej wydaje się na okres 1 roku, liczony od dnia jego wydania 
lub na czas ważności europejskiej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej krótszy niż rok. 

6. Za wydanie identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej nie pobiera się opłat. 

7. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej może być używany tylko zgodnie z danymi w nim 
zawartymi. 

8. W przypadku parkowania pojazdu na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych w strefie 
płatnego parkowania, konieczne jest umieszczenie za przednią szybą pojazdu identyfikatora postojowego 
osoby niepełnosprawnej wraz z europejską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.”;

3) w § 5 ust. 2 skreśla się pkt 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w zakresie zasad parkowania w strefie 
płatnego parkowania przez osoby niepełnoprawne. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIII/424/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 
2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia 
wysokości stawek i sposobu ich pobierania, od 1 stycznia 2013 roku „ zerowa stawka opłaty za parkowanie 
w strefie płatnego parkowania została ustalona dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej 
kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej 
sprawności ruchowej, posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na oznaczonych, 
zastrzeżonych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie w innych miejscach na 
obszarze strefy płatnego parkowania podlega opłacie, jak dla pozostałych użytkowników dróg.” 

Wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat za parkowanie przez osoby posiadające europejską kartę 
parkingową osoby niepełnosprawnej na wszystkich miejscach w strefie poza miejscami przystosowanymi do 
parkowania przez osoby niepełnosprawne, spowodowało szereg protestów ze strony tych osób. 

W związku z powyższym zostało zorganizowane robocze spotkanie urzędników z przedstawicielami różnych 
środowisk osób niepełnosprawnych, podczas którego dyskutowano nad ewentualnymi zmianami obecnie 
obowiązujących przepisów. 

W efekcie przygotowany został niniejszy projekt uchwały. Zaproponowana zmiana polega na tym, iż 
wprowadza się dodatkowy identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej, który będzie uprawniał do 
bezpłatnego parkowania na terenie całej strefy płatnego parkowania w czasie 1 godziny od zajęcia miejsca 
parkingowego przez uprawnioną osobę. Identyfikator będzie wydawany bezpłatnie, na rok, osobom 
posiadającym europejską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej oraz samochód (jako właściciel, 
współwłaściciel lub posiadacz zależny - użytkownik na podstawie umowy). Do nabycia identyfikatora będą 
również uprawnieni rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych. 

Częścią identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej będzie zegar, ustawiany przez kierowcę 
w chwili zajęcia miejsca parkingowego. Osoby, które będą miały konieczność parkowania, dłuższego niż 
godzina, będą zobowiązane opłacić postój jak pozostali użytkownicy strefy. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwi korzystanie z płatnych parkingów w centrum miasta przez osoby 
niepełnosprawne a ponadto zapewni rotację pojazdów oraz wyeliminuje długotrwałe zajmowanie tzw. „kopert”. 
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