
UCHWALA XXIV/350/20
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 15 lipca 2020 r.

zmieniajjjca 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 IS, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art.13 ust.l pkt 1, art. 13b ust.1-7, art.l3f ust.1-3 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470, zm.: Dz. U. z 2020 r. 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? nastepujqce zmiany:

1) Zal^cznik Nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zalcjczniku do niniejszej uchwaly.
2) W Zalqczniku Nr 2 do uchwaly

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

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

b) w § 8 ust.l otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla mieszkahcow 

nalezy zglosic si? do siedziby Biura Strefy Platnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim 
i przedlozyc do wgl^du dowod rejestracyjny pojazdu, ajezeli osoba ubiegajqca si? o identyfikator 
nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym, umow? cywilno - prawnq, poswiadczontj notarialnie, 
potwierdzaj^Cc} prawo do dysponowania pojazdem lub umow? kupna/sprzedazy pojazdu, wylqcznie 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 sluzbowych pojazdow 

samochodowych nalezy zglosic si? do siedziby Biura Strefy Platnego Parkowania w Piotrkowie 
Trybunalskim i zlozyc wniosek o wydanie identyfikatora postojowego dla sluzbowych pojazdow 
samochodowych oraz przedlozyc do wglqdu dowod rejestracyjny pojazdu potwierdzajqcy, 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?szczajqcych do szkol podstawowych, przedszkoii 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 wglqdu dowod rejestracyjny 
pojazdu i dowod osobisty”.,

e) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego osoby niepelnosprawnej 

nalezy zglosic si? osobiscie lub przez upowaznion^ osob? do siedziby Biura Strefy Platnego Parkowania 
w Piotrkowie Trybunalskim z nast?puj^cymi dokumentami:
a) dowod rejestracyjny pojazdu, a jezeli osoba ubiegajqca si? o identyfikator nie figuruje w dowodzie

rejestracyjnym dokument potwierdzajqcy prawo do dysponowania pojazdem;
b) Europejsk^ Kart? Parkingow^ Osoby Niepelnosprawnej lub dokument potwierdzaj^cy fakt bycia

rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepelnosprawnej posiadaj^cej tego typu kart?”..
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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§ 3. Uchwaia podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego 
i wchodzi w zycie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicz^cy/Rady Miasta

Marian Blaszczynski
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Za^cznik do uchwaty Nr XXIV/350/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 15 lipca 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?pujqcych 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.

PRZEWODNICZACY
RAHffMIASTA

Marian Bfaszczyriski

Strona 1Id: EAA7BF1E-948F-44B2-A8BD-620375DBE4FF. Podpisany


