
UCHWAŁA NR XL/379/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwałe nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie 
Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2013 r. poz. 2673) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 21 października 2013 roku”;

2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie 
Mazowieckim, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, wprowadza się nastepujące zmiany: 

a) skreśla się § 7; 

b) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 7 o tytule: „ Postępowanie przy rozpatrywaniu reklamacji od nałożonych 
opłat dodatkowych za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty” w następującym brzmieniu: 

„§ 17. 1. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie 
Mazowieckim wnosi się pisemnie do Administratora SPP w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do 
jej uiszczenia. 

2. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku 
wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania. 

3. Opłata dodatkowa ulega anulowaniu również w przypadku okazania Administratorowi SPP: 

1) ważnej karty abonamentowej, 

2) ważnej karty opłaty zryczałtowanej.

4. Dokumenty, o którym mowa w ust. 3 muszą być wystawione na numer rejestracyjny pojazdu 
samochodowego, na który zostało wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. 

5. Reklamacja od nałożonej opłaty dodatkowej nie zostanie uwzględniona w przypadku nie przedstawienia 
dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na który 
zostało wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej lub dokumentu uprawniającego do zerowej 
stawki opłaty, zgodnie z § 5 uchwały . 

6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator SPP powiadamia pisemnie osobę składająca reklamację 
w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia. 

7. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia. 

8. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków 
prawnych”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/379/2013 

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE 
PŁATNEGO PARKOWANIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

§ 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie wynoszą: 

Opłaty jednorazowe Wysokość opłaty w zł
1) za pierwsze 1/2 godziny 1,00
2) za pierwszą godzinę 2,00
3) za drugą godzinę 2,40
4) za trzecią godzinę 2,80
5) za czwartą i kolejną godzinę 2,00
6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy 15,00

Opłaty abonamentowe Wysokość opłaty w zł
1) miesięczna - § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały za pierwszy pojazd 20,00
2) miesięczna - § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały za każdy następny pojazd 150,00
3) miesięczna - § 3 ust. 2 pkt 3 uchwały za każdy pojazd 120,00
4) roczna - § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały za pierwszy pojazd 120,00
5) roczna - § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały za każdy następny pojazd 900,00
6) roczna - § 3 ust. 2 pkt 3 uchwały za każdy pojazd 900,00

Opłaty zryczałtowane Wysokość opłaty w zł
1) miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe ( kopertę ) 
w godzinach funkcjonowania Strefy 

500,00

§ 2. Ustala się progresywne narastanie opłaty zryczałtowanej miesięcznej za każde następne zastrzeżone 
stanowisko postojowe ( kopertę ) o 20 % w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.
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