
UCHWAŁA NR XLVIII/466/2014
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2014 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, poz. 645 i poz. 1318) 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, poz. 843 i poz. 1543) 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), zmienionej uchwałą 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 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4250) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 : 

a) skreśla się pkt 1 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 
potwierdzoną wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze 
przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazd na 
podstawie prawa własności (współwłasności) albo na podstawie zawartej w formie pisemnej: 

a) umowy leasingu, 

b) umowy najmu, 

c) umowy użyczenia, 

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.”,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem  
Strefy, będących  właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo korzystających 
z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej: 

a) umowy leasingu, 

b) umowy najmu, 

c) umowy użyczenia, 

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.”,

d) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 
posiadających Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, będących właścicielami (współwłaścicielami) 
pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej: 

a) umowy leasingu, 

b) umowy najmu, 
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c) umowy użyczenia, 

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.”;

2) w § 5: 

a) w ust. 4 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim .”,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) inwalidów wojennych (wojskowych) oraz osób represjonowanych posiadających odpowiednio książkę 
inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymację osoby represjonowanej, wydaną przez organ rentowy, 
który ustalił prawo do renty, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo 
korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej: 

a) umowy leasingu, 

b) umowy najmu, 

c) umowy użyczenia, 

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.”;

3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

a) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) bilet parkingowy - dowód wniesienia opłaty parkingowej zawierający numer rejestracyjny pojazdu 
samochodowego parkującego w Strefie;”,

b) w § 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) system płatności mobilnych - system poboru opłat, w którym fakt wniesienia opłaty za parkowanie nie jest 
potwierdzony wydaniem biletu parkingowego.”,

c) w § 8 dodaje się pkt 4 i 5 w następującym brzmieniu: 

„4. Sprzedaż biletów parkingowych, z zastrzeżeniem § 10 i § 13,  może być prowadzona za pomocą systemu 
płatności mobilnych. 

5.  Przekroczenie limitu czasu parkowania zamieszczonego na bilecie parkingowym lub na bilecie zakupionym 
poprzez system płatności mobilnych jest jednoznaczne z brakiem biletu.”,

d) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 uchwały, moga nabyć kartę abonamentową po 
przedstawieniu następujących dokumentów: 

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele; 

2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania 
pojazdu na  podstawie innego prawa niż własność; 

3) odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego, z którego wynikać bedzie fakt zlokalizowania siedziby lub miejsca prowadzenia 
działalności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.”,

e) w § 10 dodaje się ust. 6 i 7 w następującym brzmieniu: 

„6. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową po  
przedstawieniu następujących dokumentów: 

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele; 

2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania 
pojazdu na podstawie innego prawa niż własność; 
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3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania tych osób 
na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem Strefy;

7. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową po 
przedstawieniu następujących dokumentów: 

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym są ujawnieni sa jako właściciele; 

2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania 
pojazdu na podstawie  innego prawa niż własność; 

3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania tych osób 
na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim; 

4) ważnej Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego.”,

f) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Termin ważności karty wydanej w warunkach określonych w ust. 2, jak również duplikatu karty 
abonamentowej, nie ulega zmianie w stosunku do dokumentu pierwotnego.”,

g) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W zakresie wymogów dotyczących udokumentowania uprawnienia do nabycia karty opłaty zryczałtowanej 
stosuje się odpowiednio § 10 ust. 5 niniejszego regulaminu.”,

h) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5, Opłatę dodatkową należ wpłacać w kasie Administratora Strefy, na rachunek Administratora Strefy lub 
w automacie parkingowym.”,

i) w § 17 ust. 3 po pkt 2 dodaje się punkty 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) ważnej karty parkingowej; 

4)  ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej.”,

j) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. O wyniku rozpatrzenia relamacji Administrator SPP powiadamia pisemnie osobę składającą reklamację 
w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia.”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 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 XLVIII/466/2014 

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 26 marca 2014 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 miesięczne dla podmiotów, 
o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd 20,00
2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd 150,00
3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd 120,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, 
 o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd 120,00 
2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd 900,00
3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 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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