
 

 

UCHWAŁA NR XIV/129/2015 

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2015 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 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b ustawy 

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460) Rada Miejska Tomaszowa 

Mazowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 Toma-

szowie 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 Toma-

szowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej To-

maszowa 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 par-

kowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4250) oraz zmienioną 

uchwałą 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 Ma-

zowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2014 r. poz. 1864) wprowadza się następujące zmiany: 

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

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

3) w § 3 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) osób fizycznych posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym, parkujących poza miejscami wyznaczonymi, o których mowa w § 5 pkt 1, 

będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego 

na podstawie zawartej w formie pisemnej: 

a) umowy leasingu, 

b) umowy najmu, 

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

4) w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Toma-

szowie Mazowieckim, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) bilet parkingowy - dowód wniesienia opłaty jednorazowej, zawierający numer rejestracyjny pojaz-

du samochodowego parkującego w Strefie;”, 

b) w § 1 dodaje się punkt 12 w brzmieniu: 

„12) karta abonamentowa N+ - dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający 

wniesienie opłaty abonamentowej miesięcznej lub rocznej i uprawniający posiadaczy karty parkin-

gowej do parkowania w obszarze Strefy, poza miejscami wyznaczonymi dla pojazdów osób niepeł-

nosprawnych, bez obowiązku wnoszenia opłaty jednorazowej.”, 

c) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego określi wymagania i zatwierdzi opracowane 

przez Administratora Strefy wzory: 

a) biletu parkingowego, 

b) karty abonamentowej, 

c) karty abonamentowej N+, 

d) wniosku o wydanie karty abonamentowej, 

e) wniosku o wydanie karty abonamentowej N+, 

f) karty opłaty zryczałtowanej, 

g) wniosku o wydanie karty opłaty zryczałtowanej, 

h) wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.”, 

d) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż opłata za 1/2 godziny za wyjątkiem opłat 

wnoszonych w podstrefie B, której obszar został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”, 

e) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sprzedaż biletów parkingowych może być prowadzona za pomocą systemu płatności mobil-

nych.”, 

f) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku przedłużenia deklarowanego wcześniej czasu parkowania, zakup kolejnego biletu 

parkingowego na dalszy czas parkowania nie może nastąpić później niż po upływie 10 minut od mo-

mentu, w którym upłynął pierwotnie zadeklarowany czas parkowania.”, 

g) w § 10 uchyla się ust. 3, 

h) w § 10 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu: 

„8. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową 

N+ po przedstawieniu następujących dokumentów: 

1) dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym są ujawnione jako właściciele; 

3) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania 

pojazdu na podstawie innego prawa niż własność; 

4) ważnej karty parkingowej wydanej przez uprawniony organ.”, 

i) dodaje się § 12a w brzmieniu: 
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„§ 12a. Przepisy § 11 i § 12 stosuje się odpowiednio do karty abonamentowej N+.”, 

j) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania pojazdu bez wniesienia opłaty 

parkingowej albo przekroczenia czasu wskazanego na bilecie parkingowym, wystawiane jest wezwanie 

do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w § 6 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o dacie, miejscu i czasie parkowania, 

numerze rejestracyjnym pojazdu, wysokości należnej opłaty dodatkowej oraz o sposobie i terminie jej 

uiszczenia. 

3. Wezwanie wręcza się osobie kierującej pojazdem lub umieszcza się za wycieraczką przedniej 

szyby pojazdu. 

4. Za parkowanie w Strefie, po przekroczeniu czasu parkowania wskazanego na bilecie parkingo-

wym, opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu do kwoty 20 zł, w przypadku jej 

uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania. 

5. Za datę uiszczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Ad-

ministratora Strefy lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze Administratora Strefy. 

6. Niewniesiona należna opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie określonym w ustawie 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”, 

k) w § 17 ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) ważnej karty abonamentowej N+.”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Tomaszowa Maz.: 

Krzysztof Kuchta 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XIV/128/2015 

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

OPIS OBSZARU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

NA DROGACH PUBLICZNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

W Strefie Płatnego Parkowania wydziela się podstrefę A i B, natomiast w ramach podstrefy wydziela się sekto-

ry, odpowiednio: A-I do A-II oraz B-I i B-I, które obejmują: 

1. Podstrefa A: 

a) A-I - obszar wyznaczony następującymi ulicami: 

Al. Piłsudskiego od ul. Legionów do ul. Krzyżowej, ul. Krzyżową do ul. Piekarskiej, ul. Piekarskiej 

do ul. Jerozolimskiej, ul. Jerozolimską do ul. św. Antoniego, ul. św. Antoniego do ul. Tkackiej, ul. Tkac-

ką do ul. Farbiarskiej, ul .Farbiarską do do ul. Zgorzelickiej, ul. Zgorzelicką do Al. Piłsudskiego, Al. Pił-

sudskiego do ul. Legionów; 

przy czym ul. Zgorzelicka na odcinku od ul. Farbiarskiej do Al. Piłsudskiego oraz ul. św. Antoniego 

znajdują się poza obszarem Strefy Płatnego Parkowania, wyznaczając jedynie granice Strefy, 

b) A-II: 

- ul. św. Antoniego na odcinku od ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego do posesji nr 42 włącznie, 

- ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. św. Antoniego do ul. Polnej, 

- ul. Polna na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Szkolnej,  

- ul. Szkolna na odcinku od ul. Polnej do ul. Bohaterów 14, 

- ul. Tadeusza Kawki, 

c) A-III: 

- ul. POW. 

2. Podstrefa B: 

a) B-I: 

- ul. Zachodnia, 

b) B-II: 

- ul. ks. Stanisława Grada. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XIV/129/2015 

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 27 sierpnia 2015 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: 

- dla podstrefy A: 

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 

4) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd (abonament N+) 5,00 

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, o których mowa w: Wysokość opłaty w zł 

5) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd 120,00 

6) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd 900,00 

7) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd 900,00 

8) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd (abonament N+) 20,00 

Opłaty zryczałtowane Wysokość opłaty w zł 

1) miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjono-

wania Strefy 

500,00 

- dla podstrefy B: 

Opłaty jednorazowe Wysokość opłaty w zł 

1) za pierwszą godzinę 1,00 

2) za drugą godzinę 1,20 

3) za trzecią godzinę 1,50 

4) za czwartą i kolejną godzinę 1,00 

5) brak możliwości wniesienia jednorazowej opłaty za całodzienny postój - 

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 60,00 

4) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd (abonament N+) 5,00 

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, o których mowa w: Wysokość opłaty w zł 

5) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd 120,00 

6) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd 500,00 

7) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd 500,00 

8) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd (abonament N+) 20,00 

Opłaty zryczałtowane Wysokość opłaty w zł 

1) miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjono-

wania 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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