
Projekt

z dnia  8 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2017 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, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579); art.13 ust.1 pkt 1, art. 
13b ust. 1-7, art. 13f ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 1440, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 2255) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/333/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku 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 3;

2) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kierujących jednośladami”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Postój pojazdów zaopatrzenia na ogólnie dostępnych miejscach postojowych w strefie płatnego 
parkowania niestrzeżonego w godzinach jej funkcjonowania jest odpłatny według ogólnie obowiązujących 
zasad”;

4) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) numer rejestracyjny pojazdu”;

5) w § 7 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstawą do pobrania opłaty dodatkowej jest każdorazowe stwierdzenie postoju pojazdu bez uiszczenia 
opłaty, postoju ponad opłacony czas, postoju z biletem parkingowym zawierającym inny numer rejestracyjny 
niż zaparkowany pojazd lub brak możliwości stwierdzenia, czy opłata została wniesiona.”;

6) w załączniku nr 2 do uchwały w Rozdziale 2 w § 8 pkt b) otrzymuje brzmienie:

„b) dowód osobisty, zaświadczenie z Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego lub inny dokument (np. paszport, dowód rejestracyjny pojazdu) potwierdzający 
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy”;

7) w załączniku nr 2 do uchwały w Rozdziale 5 w § 34 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie Europejskiej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej można otrzymać tylko jeden 
identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej na maksymalnie dwa pojazdy.”;

8) w załączniku nr 2 do uchwały w Rozdziale 6, § 39 otrzymuje brzmienie:
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„§ 39. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu bez uiszczenia opłaty, postoju pojazdu
z biletem parkingowym zawierającym inny numer rejestracyjny niż zaparkowany pojazd,  lub postoju ponad 
opłacony czas, kontroler wystawia na miejscu kontroli zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty 
dodatkowej, zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej uchwały oraz wykonuje zdjęcia pojazdu (fotografia winna 
wyraźnie wskazywać datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczny element 
infrastruktury).”.

§ 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

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w obowiązującej uchwale ustalającej strefę płatnego
parkowania oraz określającej wysokość stawek i sposób ich pobierania:

1)Wykreślenie punktu ustalającego stawkę zerową opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania dla
pojazdów oznakowanych jako „zaopatrzenie” i dodanie zapisu, że postój tych pojazdów w strefie na ogólnie
dostępnych miejscach postojowych jest odpłatny według ogólnie obowiązujących zasad.

Wprowadzenie tej zmiany jest podyktowane faktem, że w ostatnich latach funkcjonowania strefy
zaobserwowano znaczący wzrost liczby parkujących długotrwale w strefie pojazdów osobowych, oznakowanych
jako „zaopatrzenie”, które nie dokonują załadunku czy rozładunku towarów do placówki usługowo-handlowej a
jedynie oznakowują swoje pojazdy tabliczką „zaopatrzenie”, w celu uniknięcia opłaty parkingowej. Pouczenia
osób kontrolujących strefę czy próby nakładania opłat dodatkowych za brak opłaty parkingowej nie przynoszą
oczekiwanego efektu. Budzi to liczne emocje i skargi użytkowników strefy, którzy ponoszą opłaty czy to w postaci
jednorazowych biletów parkingowych czy abonamentów miesięcznych, jak też firm kurierskich. Kierowcy
codziennie i długotrwale parkujący pojazdy na ulicach w obrębie strefy płatnego parkowania mogą wykupić
miesięczny abonament parkingowy, w wysokości 100,00 zł, co daje kwotę ok. 4,50 zł za parkowanie przez 10
godzin dziennie przez wszystkie dni robocze w miesiącu.

2)Zmiana zwolnienia z opłat parkingowych z „kierujących motocyklami i motorowerami” na „kierujących
jednośladami”, ze względu na powtarzające się przypadki parkowania w strefie pojazdów czterokołowych
zarejestrowanych jako motorowery.

3)Dodanie do dowodu opłaty parkingowej numeru rejestracyjnego pojazdu, ze względu na wyposażenie
parkometrów w funkcję wpisywania numerów rejestracyjnych pojazdów i jednocześnie rozszerzenie podstawy do
pobrania opłaty dodatkowej o postój z biletem parkingowym zawierającym inny numer rejestracyjny niż
zaparkowany pojazd.

4)Rozszerzenie katalogu dokumentów przedstawianych przy wydawaniu identyfikatora postojowego mieszkańca
o inne dokumenty potwierdzające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

5)Wprowadzenie możliwości wydawania identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej na maksymalnie
dwa pojazdy (dotychczas na jeden pojazd).

Zmiany proponowane w pkt 4 i 5 wynikają z postulatów użytkowników strefy.
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