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UCHWALA
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2020 r.

zmieniajqca uchwal? w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.l, art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z2020r. poz. 713), art.13 ust.l pkt 1, art. 13b ust.1-7, art.l3f ust.1-3 ustawy zdnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z2020r. poz. 470, zm.: Dz.U. z2020r. poz. 471, 
poz. 2020), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. W Uchwale Nr X/160/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia strefy platnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek 
i sposobu ich pobierania, wprowadza si? nast?pujqce zmiany:

1) Zal^cznik Nr 1 do uchwaty otrzymuje brzmienie okreslone w zal^czniku do niniejszej uchwaly.
2) W Zal^czniku Nr 2 do uchwaly

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W celu uzyskania prawa do korzystania zoplaty abonamentowej nalezy zglosic si? do siedziby 

Biura Strefy Platnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim i przedlozyc do wgl^du dowod 
rejestracyjny pojazdu.”,,

b) w § 8 ust.l otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla mieszkancow nalezy 
zglosic si? do siedziby Biura Strefy Platnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim i przedlozyc do 
wgl^du dowod rejestracyjny pojazdu, ajezeli osoba ubiegaj^ca si? o identyfikator nie figuruje 
w dowodzie rejestracyjnym, umow? cywilno - prawn^, poswiadczon^ notarialnie, potwierdzaj^c^ 
prawo do dysponowania pojazdem lub umow? kupna/sprzedazy pojazdu, wyt^cznie po jej zgloszeniu 
do wlasciwego starostwa, zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy zdnia 2 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym.”,,

c) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla sfuzbowych pojazdow 
samochodowych nalezy zglosic si? do siedziby Biura Strefy Platnego Parkowania w Piotrkowie 
Trybunalskim i ztozyc wniosek o wydanie identyfikatora postojowego dla sluzbowych pojazdow 
samochodowych oraz przedlozyc do wgl^du dowod rejestracyjny pojazdu potwierdzaj^cy, iz jest on 
wlasnosciq danej instytucji.”,,

d) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla rodzicow lub 

opiekunow dzieci ucz?szczaj^cych do szkol podstawowych, przedszkoli i zlobkow nalezy zglosic si? 
do siedziby Biura Strefy Platnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim i zlozyc wniosek o wydanie 
identyfikatora postojowego rodzica/opiekuna dziecka oraz przedlozyc do wgl^du dowod rejestracyjny 
pojazdu i dowod osobisty.”,,

e) § 30 otrzymuje brzmienie:
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„§ 30. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego osoby niepelnosprawnej 
nalezy zglosic si? osobiscie lub przez upowaznionq osob? do siedziby Biura Strefy Platnego 
Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim z nast?puj^cymi dokumentami:
a) dowod rejestracyjny pojazdu, ajezeli osoba ubiegaj^ca si? o identyfikator nie figuruje w dowodzie 

rejestracyjnym dokument potwierdzaj^cy prawo do dysponowania pojazdem;
b) Europejskq Kart? Parkingow^ Osoby Niepeinosprawnej lub dokument potwierdzaj^cy fakt bycia 

rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepeinosprawnej posiadaj^cej tego typu kart?.”..
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwaia podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego 

i wchodzi w zycie od dnia 1 stycznia 2021 roku.
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Zal^cznik do uchwaly
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

STREFA PLATNEGO PARKOWANIA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 
NA DROGACH PUBLICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Strefa platnego parkowania pojazdow samochodowych na drogach publicznych w Piotrkowie 
Trybunalskim obejmuje obszar nast^puj^cych ulic:

1) ul. Slowackiego (od Placu Kosciuszki do Al. Armii Krajowej) po obydwu stronach;
2) ul. Staszica (od ul. Szkolnej do ul. Slowackiego) po obydwu stronach;
3) ul. POW (od ul. Slowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;
4) ul. Roweckiego-Grota (od. ul. POW do ul. Sienkiewicza) po obydwu stronach;
5) ul. D^browskiego (od ul. Slowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;
6) ul. Sienkiewicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza) po obydwu stronach
7) Plac Kosciuszki;
8) Plac Niepodleglosci;
9) ul. Toruhska (od ul. Wojska Polskiego do ul. Slowackiego) po obydwu stronach;
10) ul. Stronczyhskiego (od Placu Kosciuszki do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;
11) Al. 3 Maja (od Placu Kosciuszki do Ronda Zolnierzy Wykl^tych) po obydwu stronach;
12) ul. Narutowicza (od Placu Kosciuszki do przejazdu kolejowego) po obydwu stronach;
13) ul. Szkolna (od Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej) po obydwu stronach.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt uchwaiy zawiera propozycj$ zwi^kszenia obszaru strefy platnego 
parkowania w Piotrkowie Trybunalskim. Proponuje si? wprowadzenie strefy na ul. Szkolnej od 
Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej. Na tym odcinku ulicy Szkolnej funkcjonuje 106 miejsc 
parkingowych ogolnodost?pnych (w tym 3 miejsca przystosowane do parkowania przez osoby 
niepetnosprawne) oraz 8 miejsc zastrzezonych do postoju przez Policj? i 2 dla sluzbowych 
pojazdow Urz?du Miasta. Z obserwacji sytuacji parkingowej na tym obszarze wynika, ze w 
godzinach 7.00 - 16.00 zaj?tosc miejsc parkingowych zarowno wzdluz ulicy jak tez na parkingu 
wewn?trznym przy Urz?dzie Miasta wynosi 100%. Kazde zwalniane miejsce parkingowe jest 
natychmiast zajmowane, gdyz niemalze nieprzerwanie ulic^ przejezdzajq pojazdy poszukuj^ce 
wolnego miejsca parkingowego. Sytuacja ta wskazuje jednoznacznie , ze na tym obszarze istnieje 
duzy deficyt miejsc parkingowych i konieczne jest wymuszenie rotacji parkuj^cych pojazdow, co 
jest mozliwe jedynie poprzez wprowadzenie strefy platnego parkowania.
Wprowadzanie a nast?pnie rozszerzanie wg potrzeb strefy platnego parkowania, jest jednym 
z narz?dzi polityki transportowej kazdego miasta, maj^cym na celu, poza zwi?kszeniem rotacji, 
takze zwi?kszenie podrozy wykonywanych poprzez transport zbiorowy. W bezposrednim 
s^siedztwie ul. Szkolnej znajduje si? przystanek autobusowy, obslugiwany przez wi?kszosc linii 
komunikacyjnych MZK. Wprowadzenie strefy platnego parkowania na ul. Szkolnej b?dzie mialo 
rowniez wymiar pozytywny w kontekscie bezpieczehstwa ruchu drogowego, gdyz znacznie 
zmniejszy si? skala przemieszczania w poszukiwaniu wolnego miejsca do parkowania, ktora w 
chwili obecnej wynosi znaczqcy procent calego ruchu, gdyz im bardziej niedost?pne s^ dla 
kierowcow miejsca postojowe, tym wi?kszy ruch oni generuj^. Rosn^ca w zastraszajqcym tempie 
liczba pojazdow w miescie i brak mozliwosci zwi?kszenia „od r?ki,, liczby miejsc parkingowych, 
wymaga podejmowania zdecydowanych, dost?pnych prawnie dzialah aby zapobiec paralizowi 
komunikacyjnemu, ktory obserwowany jest na ul. Szkolnej.
Przedmiotowy projekt uchwaly dotyczy miejsc parkingowych usytuowanych w pasie drogowym 
ul. Szkolnej tj. miejsca parkingowe wzdluz kraw?dzi jezdni po obydwu stronach ulicy. S^siaduj^cy 
z ulic^ parking znajduje si? poza pasem drogowym i nie moze stanowic obszaru strefy platnego 
parkowania. Organizacja parkowania na tym parkingu jest odr?bnym tematem. Rozwazana byla 
mozliwosc wprowadzenia strefy platnego parkowania na ul. Szkolnej od Al. Armii Krajowej do ul. 
Staszica, ktora jest obj?ta strefy platnego parkowania. Jednakze na odcinku od ul. Owocowej do ul. 
Staszica mozliwe byloby wyznaczenie jedynie kilku miejsc. Wprowadzenie SPP oznacza 
koniecznosc dostosowania parkowania do obowi^zufycych przepisow ruchu drogowego (odleglosci 
od skrzyzowah). Od ul. Niecalej do ul. Staszica obowfyzuje zakaz parkowania. Nie celowe wydaje 
si? ustawianie i obsluga parkometru dla 5-6 miejsc parkingowych, ktore b?d^ podlegaly oplacie. Po 
modernizacji tego odcinka ulicy wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych, wprowadzenie strefy 
platnego parkowanie b?dzie ze wszech miar uzasadnione.

Zwi?kszenie obszaru strefy platnego parkowania b?dzie wymagalo sporz^dzenia nowej 
organizacji ruchu dla tego obszaru oraz oznakowania miejsc parkingowych zgodnie 
z Rozporztjdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 
2013 r., ktore odnosi si? do znakow drogowych. Rozporz^dzenie to wprowadzilo nakaz 
wyznaczania miejsc postojowych w strefie platnego parkowania znakami pionowymi (D-44, D-45, 
D-18) oraz jednoczesnie znakami poziomymi (P-18, P-19, P-20, P-24). Naklady na ten cel z 
budzetu Miasta szacuje si? na kwot? ok. 3 000,00 zl.

Do obslugi 106 miejsc na ul. Szkolnej b?dzie konieczne ustawienie co najmniej 
4 parkometrow.

Dochody z dodatkowych, platnych miejsc parkingowych mozna oszacowac nast?pufyco:
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zakiadaj^c 50% oblozenie miejsc postojowych (rotacja pojazdow, identyfikatory postojowe, 
zwolnienia z opiat) przez 10 godzin dziennie, srednio przez 22 dni w miesi^cu tj.:
53 miejsca x 10 godzin x 3,00 zi. x 22 dni = 34 900,00 zi. Ponadto trzeba odjqc prowizj^ dla firmy 
obstuguj^cej strefi? platnego parkowania. Obecnie provvizja ta wynosi 39,38%. Od stycznia 
2021roku moze to ulec zmianie poniewaz w biezqcym roku zostanie przeprowadzona procedura 
przetargowa w celu wylonienia Wykonawcy na administrowanie strefy piatnego parkowania w 
latach 2021-2024.

Przediozony projekt uchwaiy zawiera ponadto propozycj^ skreslenia z uchwaly zapisow 
dot. dni oraz godzin funkcjonowania biura strefy platnego parkowania. Szczegoiowe zapisy 
w tym zakresie b^d^ zawierane w umowie na obsiug? strefy, co umozliwi w razie potrzeby 
dostosowanie godzin funkcjonowania biura strefy platnego parkowania do panuj^cych warunkow 
(m.in. epidemicznych).
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