
UCHWALA NR LXXIXl2124118 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania pojazdow samochodowych na drogach publicznych 
w Eodzi oraz oplat za postoj w tej strefie i sposobu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. l3b, art. 13f i art. 40d 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), Rada Miejska 
w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Ustala siq strefq ptatnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach publicznych 
w Lodzi, zwanq dalej Strefq, kt6rej zakres terytorialny jest okreglony w zalqczniku Nr 1 do uchwaky. 

5 2. Ustala siq wysokoici optat za post6j pojazd6w samochodowych w Strefie okreilonych 
w zalqczniku Nr 2 do uchwa%y. 

5 3. Wprowadza siq Regulamin strefy platnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach 
publicznych w todzi, okreSlajqcy zasady funkcjonowania Strefy, w tym zasady wydawania i sprzedaiy 
abonament6w parkingowych, stanowiqcy zakqcznik Nr 3 do uchwaky. 

5 4. Prawo do bezptatnego postoju pojazd6w w Strefie przyznaje siq: 
1) tnvale oznakowanym pojazdom przeznaczonym do przewozu os6b niepelnosprawnych lub os6b 

o obnizonej sprawnoici ruchowej; 
2) pojazdom os6b posiadajqcych k a w  parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czenvca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990), jeieli pojazd, z wykozonq waznq kartq 
parkingowq za przedniq szybq, zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych 
pojazd6w; 

3) przedsiqbiorcom posiadajqcym licencjq na wykonywanie transportu drogowego taks6wkq na terenie 
miasta Lodzi w czasie oczekiwania na klienta, jednak nie dhzej niz do 10 minut; 

4) trwale oznakowanym pojazdom stuzb miejskich podczas wykonywania obowiqzk6w s~uzbowych 
przez: 
a) Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa w Departamencie Prezydenta Urzqdu Miasta 

todzi, 
b) Straz Miejskq w Lodzi, 
c) Dzial Nadzoru Ruchu w Miejskim Przedsiqbiorstwie Komunikacyjnym - L6di Sp, z o.o., 
d) pogotowie wodno-kanalizacyjne, 
e) pogotowie energetyczne, 
f) pogotowie gazowe, 
g) pogotowie cieplownicze, 
h) pogotowie oiwietleniowe i pogotowie sygnalizacji Swietlnej dzialajqcych na zlecenie: 

- zarzqdcy drogi, 
- Urzqdu Miasta todzi, 
- s h i b  oczyszczania Miasta; 

5) tnvale oznakowanym pojazdom przeznaczonym do przewozu os6b chorych; 
6) motocyklom i motorowerom; 
7) pojazdom zajmujqcym stanowiska zastrzezone na zasadach wy$cznoici (kopertach), wyznaczone 

przed siedzibq jednostki budzetowej lub instytucji kultury, w rozumieniu art. 8 i 9 ustawy z dnia 
25 paidziernika 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu dzia4alnoSci kulturalnej (Dz. U, z 2018 r. 
poz. 1983), zaopatrzonym w identyfikator wydany przez kierownika danej jednostki lub instytucji. 

5 5. Wprowadza siq abonamenty parkingowe z zerowq stawkq oplaty dla: 
1) pojazd6w wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych; 
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2) pojazd6w Honorowych Obywateli Miasta todzi;  
3) pojazd6w os6b posiadajqcych karty parkingowe, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 20 czenvca 1997 r. 

- 

Prawo o ruchu drogowym; 
4) pojazdbw, o ktblych mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
5) pojazd6w samochodowych z napqdem elektrycznym. 

5 6. Wprowadza sie platne roczne abonamenty parkingowe dla: 
1) pojazdow samochodowych bqdqcych wlasnoiciq: Urzedu Miasta Lodzi, innych jednostek budzetowych 

Miasta Lodzi, L6dzkiego Urzedu Wojew6dzkiego w todzi,  Urzedu Marsza4kowskiego w todzi, 
Starostwa Powiatowego w Lodzi i jednostek administracji rzqdowej, majqcych swojq siedzibq - 
na terenie Miasta todzi  lub dla pojazd6w uzytkowanych przez te jednostki na podstawie um6w 
cywilnoprawnych, w kt6rych biorqcym w uzytkowanie jest dana jednostka; 

2) os6b rozliczajqcych podatek dochodowy od os6b fizycznych zamieszkalych w Mieicie todzi 
i zameldowanych na pobyt s t ab  lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, kt6ra 
znajduje sig na terenie dzialki lezqcej w Strefie oraz korzystajqcych z pojazdu na podstawie: 
a) wfasnoici, 
b) wsp6hlasnoSci, 
c) umowy leasingu, 
d) umowy przewlaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, 
e) umowy najmu lub dzieriawy zawartej z podmiotem, kt6ry w ramach prowadzonej dzialalnoici 

gospodarczej wynajmuje lub wydzierzawia pojazdy; 
3) pojazd6w samochodowych z napqdem hybrydowym, tj. spalinowo-elektrycznym. 

5 7. Kierownik jednostki organizacyjnej upowaznionej przez Prezydenta Miasta Lodzi do organizacji 
i zarzqdzania Strefq okreila wzory, spos6b sprzedaiy i wydawania: 

1) bilet6w parkingowych; 
2) abonament6w parkingowych; 
3) wezwan do przedstawienia dowodu uiszczenia oplaty z tytulu postoju w Strefie; 
4) raportow z kontroli w Strefie. 

5 8. Abonamenty parkingowe wydane na podstawie przepis6w dotychczasowych pozostajq w mocy 
do czasu uplywu terminu ich wainoici. 

5 9. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 10. Traci moc uchwala Nr XXIl478115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r, w sprawie 
ustalenia strefy platnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach publicznych w Lodzi 
oraz oplat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. todzkiego z2016 r. 
poz. 173). 

5 11. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2019 r., jednak nie wczeiniej niz po uplywie 14 dni 
od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 
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Zalqcznik Nr 1 
do uchwab Nr LXXIX12124118 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

ZAKRES TERYTORIALNY STREFY PLATNEGO PARKOWANIA POJAZDOW 
SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W LODZI 

5 1. 1. W sklad strefy platnego parkowania pojazd6w samochodo~ch na drogach publicznych - 
w todzi wchodzq nastgpujqce ulice, odcinki ulic, place, aleje i parkingi: 

1) ul. Ogrodowa (od ul. Nowomiejskiej do ul. Gdaliskiej); 
2) ul. P6lnocna (od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej); 
3) ul. Nowomiejska (od pl. WolnoSci do ul. Ogrodowej); 
4) ul. Legion6w (od ul. Zeromskiego do pl. WolnoSci); 
5) pl. WolnoSci (cab); 
6) ul. Pomorska (od pl. Wolnoici do ul. Wschodniej); 
7) ul. Pr6chnika (od ul. Zeromskiego do ul. Piotrkowskiej); 
8) ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga); 
9) ul. Sterlinga (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza); 
10) pl. Dqbrowskiego (strona wschodnia); 
11) al. 1 Maja (od ul. Zeromskiego do ul. W6lczanskiej); 
12) ul. Wl6kiennicza (caka); 
13) ul. Wigckowskiego (od ul. Zeromskiego do ul. Piotrkowskiej); 
14) ul. Jaracza (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga); 
15) ul. Zielona (od ul. Zeromskiego do ul. Piotrkowskiej); 
16) ul. Narutowicza (od ul. Piotrkowskiej do pl. Dqbrowskiego wraz z przylegbm parkingiem); 
17) ul. 6 Sierpnia (od ul. Zeromskiego do al. Koiciuszki); 
18) ul. Traugutta (od ul. Sienkiewicza do ul. Kililiskiego); 
19) ul. Moniuszki (cala); 
20) ul. Struga (od ul. Zeromskiego do ul. Piotrkowskiej); 
21) ul. Tuwima (od ul. Piotrkowskiej do ul. Tuwima 66); 
22) ul. Skkodowskiej-Curie (od ul. Struga do ul. Zeromskiego); 
23) ul. Kopernika (od ul. tqkowej do ul. W6lczaAskiej); 
24) pl. Komuny Paryskiej (cab); 
25) ul. Zamenhofa (cala); 
26) ul. Nawrot (od ul. Piotrkowskiej do ul. Dowborczyk6w); 
27) ul. Dowborczykow (cala); 
28) ul. Roosevelta (cala); 
29) al. Mickiewicza (od ul. Lqkowej do ul. Piotrkowskiej); 
30) al. Pitsudskiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Targowej - z wyltczeniem 10 miejsc w Srodkowej czg8ci 

parkingu przed Urzqdem Marszatkowskim w todzi); 
31) ul. Orla (cala); 
32) ul. iwirki (cala); 
33) ul. Wigury (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilinskiego); 
34) ul. Radwanska (od ul, ieromskiego do ul. Piotrkowskiej); 
35) ul. Brzeina (cala); 
36) ul. Skorupki (od ul. Piotrkowskiej do ul. Stefanowskiego - z wyhczeniem 10 miejsc po stronie 

p6hocnej ia odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sw. Stanislawa Kostki); 
37) ul. Tymienieckiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza); 
38) ul. Sw.  stanislaw; ~ b s t k i  (cala); 
39) ul. Czenvona (caka); 
40) ul. Wrbblewskiego (od al. Politechniki do ul. W6lczanskiej); 
41) pl. Reymonta (cab); 
42) pl. Niepodlegloici (cab); 
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43) ul. Sieradzka (od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej); 
44) ul. Lqkowa (od ul. Kopernika do al. Mickiewicza); 
45) ul. Lipowa (od ul. Kopemika do kohca); 
46) ul. ~eromskiego (caka); 
47) al. Politechniki (od ul. Radwanskiej do ul. Wr6blewskiego); 
48) ul. Gdahska (cala); 
49) ul. Stefanowskiego (od ul. Radwanskiej do ul. Skorupki); 
50) ul. W6lczanska (od ul. Pr6chnika do ul. Wr6blewskiego); 
51) ul. Zachodnia (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej); 
52) al. Koiciuszki (cala) wraz z przyleglymi parkingami; 
53) ul. Piotrkowska (od al. Pilsudskiego do ul. Sieradzkiej); 
54) ul. Rzgowska (od pl. Reymonta do ul. Zarzewskiej); 
55) ul. Wschodnia (cala); 
56) ul. Sienkiewicza (od ul. Narutowicza do ul. Brzeinej); 
57) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Narutowicza do ul. Rewolucji 1905 r.); 
58) ul. Kiliriskiego (na wysokoici numeru 82); 
59) ul. Rostworowskiego (cala); 
60) ul. Miecznikowskiego (cata). 

2. Ustala siq podzial strefy platnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach publicznych 
w Lodzi na 5 Sektor6w: 
1) Sektor I - ograniczony jest: 

a) od p6lnocy: ul. Ogrodowq, ul. PCIlnocnq i ul. Rewolucji 1905 r., 
b) od pohdnia: ul. Zielonq i ul. Narutowicza; 

2) Sektor I1 - ograniczony jest: 
a) od p6lnocy: ul. Zielona, i ul. Narutowicza, 
b) od pohdnia: ul. Struga i ul. Tuwima; 

3) Sektor I11 - ograniczony jest: 
a) od pdlnocy: ul. Struga i ul. Tuwima, 
b) od pohdnia: al. Mickiewicza i al. Pibudskiego; 

4) Sektor IV - ograniczony jest: 
a) od p6hocy: al. Mickiewicza i al. Pilsudskiego, 
b) od pohdnia: ul. Radwariska, i ul. Brzeina,; 

5) Sektor V - ograniczony jest: 
a) od p6lnocy ul. Radwanskq i ul. Brzeinq, 
b) od pohdnia ul. Wr6blewskiego i ul. Sieradzk4. 
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5 2. Graficzne okreilenie strefy piatnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach 
publicznych w Lodzi przedstawia siq nastqpujqco: 
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Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr LXXIX12124118 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

WYSOKOSCI OPEAT ZA POSTOJ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH W STREFIE 
PEATNEGO PARKOWANIA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH 

PUBLICZNYCH W LODZI 

5 1. I. Obszar strefy platnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach publicznych 
w Lodzi, zwanej dalej Strefq, podzielony jest na dwie podstrefy: 

1) Podstrefq A, kt6rej granice wyznaczajs) nastqpujqce ulice i plac (nalezqce do Podstrefy A): 
a) od zachodu: ul. W6lczanska i ul. Zachodnia, 
b) od p6lnocy: ul. Ogrodowa, ul. Pblnocna, ul. Rewolucji 1905 r. i ul. Prbchnika, 
c) od wschodu: ul. Wschodnia, ul. Sterlinga, pl. Dqbrowskiego i ul. Sienkiewicza, 
d) od pokudnia: ul. Brzeina i ul. Radwanska; 

2) Podstrefq B, w obszar kt6rej wchodzq odcinki ulic Strefy nieobjqte obszarem Podstrefy A. 
2. Oplaty za postbj pojazdu samochodowego w Strefie wynoszq: 

przy czym minimalna oplata za postij niemoie by6 nizsza niz oplata za pienvsze 
p6l godziny. 

4. Opkaty, o ktorych mowa w ust. 3 wazne sq od momentu zakupu. 

8) abonamentowa - 5 6 pkt 2 uchwaly 

5 2. 1. Bilety i abonamenty wykupione dla Podstrefy Auprawniajq do postoju w Podstrefie 
A i B .  

2. Bilety i abonamenty wykupione dla Podstrefy B obowiqzujq wytilcznie w Podstrefie B, 
z zastrzezeniem ust. 3. 

3. Abonamenty wymienione w $ 1 ust. 2 pkt 6-9 obowiqzujq na zasadach okreilonych w zakczniku 
Nr 3 do uchwaly. 

WysokoHf w zl 
Podstrefa B 

Rodzaj oplaty 

120,OO 

5 3. 1. W Strefie wprowadza siq zryczaltowanq, miesiqcznq oplate za korzystanie na prawach 
wy%s)cznoici z zastrzezonego stanowiska postojowego w wysokoici: 

1) w czasie funkcjonowania Strefy, tj. w dni robocze od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 8.00 
do 18.00: 
a) w Podstrefie A - 800 z& 
b) w Podstrefie B - 600 zk; 

2) calodobowo: 
a) w Podstrefie A - 1000 zk, 
b) w Podstrefie B - 800 zl. 

WysokoHf w zi 
Podstrefa A 
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9) abonamentowa - 5 6 pkt 3 uchwaly 120,OO 
3. Naliczanie optat, okreilonych w ust. 2 pkt 1-5, jest dokonywane proporcjonalnie do czasu postoju, 



2. Z zastrzezonego miejsca postojowego mogq korzystab wylqcznie podmioty prowadzqce 
dzialalnoid gospodarczq lub instytucje kultury w rozumieniu art. 8 i 9 ustawy z dnia 
25 paidziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalno4ci kulturalnej, jednostki budzetowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 
z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) lub podmioty tworzqce system szkolnictwa wyzszego i nauki 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1668 
i 2024), kt6re posiadajq siedzibq w obszarze Strefy. 

3. Zastrzezenie stanowiska postojowego, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze nastqpik na czas krotszy 
niz 6 miesiqcy. 

4. Zastrzezone miejsce postojowe, o kt61ym mowa w 5 4 pkt 7 uchwaty, moze zostaC wyznaczone 
wytqcznie na pisemny wniosek jednostki, ktora nie posiada na swoim terenie miejsca, kt6re mogtoby by6 
przeznaczone na parking, w iloici 1 sztuki dla danej jednostki, pod warunkiem uzyskania pisemnej 
akceptacji Biura Inzyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta Lodzi. 
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Zalqcznik Nr 3 
do uchwaty Nr LXXIX12124118 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

REGULAMIN STREFY PLATNEGO PARKOWANIA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH NA 
DROGACH PUBLICZNYCH W LODZI 

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

5 1. IlekroC w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
I )  uchwale - nalezy przez to rozumieC uchwalq Rady Miejskiej w todzi w sprawie ustalenia strefy 

platnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach publicznych w todzi oraz oplat za post6j 
w tej strefie i sposobu ich pobierania; 

2) Strefie - nalezy przez to rozumieC stref? platnego parkowania pojazd6w samochodowych na drogach 
publicznych w todzi, tj. czqSC obszaru miasta Lodzi, na kt6rym pobierane sq, w miejscach 
przeznaczonych do parkowania, oplaty zaniestrzezony post6j pojazd6w, ktorego granice 
sq oznakowane przy wjazdach znakami D-44 (strefa platnego parkowania) oraz przy wyjazdach 
znakami D-45 (koniec strefy platnego parkowania); 

3) abonamencie parkingowym - nalezy przez to rozumiek dokument potwierdzajqcy uiszczenie oplaty, 
o kt6rej mowa w 5 1 ust. 2 pkt 6-9 zalqcznika Nr 2 do uchwaly lub dokument potwierdzajqcy prawo 
do zerowej stawki optat za parkowanie w Strefie; 

4) bilecie parkingowym - nalezy przez to rozumieC dokument potwierdzajqcy uiszczenie oplaty, o kt6rej 
mowa w 5 1 ust. 2 pkt 1-5 zalqcznika Nr 2 do uchwaty, kt6ry moze zawieraC numer rejestracyjny 
pojazdu, na kt6ry zostal wystawiony; 

5) karcie parkingowej - nalezy przez to rozumieC dokument, o kt6rym mowa wart. 8 ustawy z dnia 
20 czenvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

6) kontrolerze - nalezy przez to rozumieC osobq posiadajqcq upowainienie do kontroli wniesionych oplat 
za parkowanie w Strefie, wystawione przez kierownika jednostki upowaznionej; 

7) parkingowym - nalezy przez to rozumieC osobq posiadajqcq upowaznienie do sprzedaiy bilet6w 
parkingowych, wystawione przez kierownika jednostki upowaznionej; 

8) parkowaniu w Strefie - nalezy przez to rozumieC post6j pojazdu w Strefie; 
9)parkomacie - naleiy przez to rozumiek urzqdzenie techniczne, kt6re po uiszczeniu oplaty 

za parkowanie w Strefie wydaje bilet parkingowy; 
10) pojezdzie - nalety przez to rozumieC pojazd samochodowy, o kt6rym mowa wart. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czenvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 
11) post6j - nalezy przez to rozumieC unieruchomienie pojazdu niewynikajqce z warunk6w lub przepis6w 

ruchu drogowego, trwajqce dhzej niz 1 minute; 
12) skasowaniu biletu parkingowego - nalezy przez to rozumieC przekreilenie znakiem 

,,I", ,,X" lub innym, na bilecie parkingowym, w spos6b jednoznacznie okre4lajqcy poczqtek parkowania 
w Strefie, tj. dzieri, miesiqc, rok, godzin? i minut? (w zaokrqgleniu do 5 minut); powyzsze zasady 
skasowania biletu nie dotyczq bilet6w parkingowych sprzedawanych za pomocq parkomat6w; 

13) systemie platnoici mobilnych - nalezy przez to rozumieC system poboru oplat, w kt6rym fakt 
uiszczenia oplaty za parkowanie w Strefie nie jest potwierdzony wydaniem biletu parkingowego; 

14) waznym abonamencie parkingowym - nalezy przez to rozumieC abonament parkingowy 
potwierdzajqcy oplacenie czasu obejmujqcego w caloSci czas parkowania w Strefie 
lub uprawnienie do korzystania zzerowej stawki optaty w czasie obejmujqcym wcaloici czas 
parkowania w Strefie; 

15) waznym bilecie parkingowym - nalezy przez to rozumieC bilet parkingowy zakupiony w parkomacie 
lub skasowany bilet parkingowy, z kt6rego wynika, ze oplacony zostak czas obejmujqcy w catobi czas 
parkowania w Strefie; 

16) jednostce upowaznionej - nalezy przez to rozumieC jednostkq organizacyjnq upowaznionq przez 
Prezydenta Miasta Lodzi do organizacji i zarzqdzania Strefq; 
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17) mieszkaricu Strefy - nalezy przez to rozumieC osobq, o kt6rej mowa w 5 6 pkt 2 uchwaty; 
18) Sektorze - nalezy przez to rozumied czqiC Strefy oznaczonq zgodnie z 5 1 ust. 2 zalqcznika - 

Nr 1 do uchwaty; 
19) wezwaniu - nalezy przez to rozumied wezwanie do okazania dowodu uiszczenia opiaty z tytuh 

parkowania w Strefie; 
20) raporcie z kontroli - nalezy przez to rozumieC dokument wygenerowany z systemu elektronicznego, 

w kt6rym rejestrowane sq oplaty dodatkowe, zawierajqcy m.in.: 
a) datq, czas i miejsce przeprowadzenia kontroli, 
b) numer rejestracyjny pojazdu, 
c) wysokoiC kwoty oplaty dodatkowej, 
d) numer rachunku bankowego, na kt6ry nalezy uiicid oplatq dodatkowq, 
e) inforrnacjq o mozliwoici wniesienia reklamacji, 
f) adres jednostki upowaznionej, 
g) podstawq prawnq. 

5 2. 1. W Strefie obowiqzujq przepisy ustawy z dnia 20 czenvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
2. Parkowanie w Strefie jest niestrzezone. 

Rozdzial2 
Wnoszenie oplat 

5 3. 1. Oplacie podlega parkowanie w Strefie w dniach roboczych, od poniedzialku do piqtku, 
w godzinach od 8.00 do 18.00, z zastrzezeniem 5 4 i 5 uchwaky oraz 5 3 ust. 1 pkt 2 zatqcznika 
Nr 2 do ucbwaly. 

2. Za parkowanie w Strefie pobiera siq oplaty, zgodne z tabelq oplat okreilonq w zalqczniku 
Nr 2 do uchwaly. 

5 4. 1. Oplatq za parkowanie w Strefie wnosi siq z g6ry, za caty deklarowany czas parkowania 
w Strefie, niezwlocznie po zaparkowaniu pojazdu, jednak nie p6iniej niz w ciqgu 5 minut od czasu zajqcia 
miejsca postojowego. 

2. Zaleca siq, aby dow6d wniesienia oplaty, w postaci wainego biletu parkingowego lub wainego 
abonamentu parkingowego, umieSciC niezwlocznie po zaparkowaniu pojazdu w widocznym miejscu, 
bezpoirednio za przedniq szybq pojazdu, w spos6b umozliwiajqcy odczytanie wszystkich danych. Zasady 
te nie dotyczq oplat za parkowanie w Strefie wnoszonych za pomoca, systemu platnoici mobilnych. 

3. Majqc na uwadze treid art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
zaleca siq, aby dow6d wniesienia oplaty, o kt6rym mowa w ust. 2, przechowywad przez okres 5 lat, liczqc 
od kolica roku kalendarzowego, w kt6rym optata zostala uiszczona. 

4. Oplaty za parkowanie w Strefie wniesione w parkomacie lub za pomocq urzqdzeri mobilnych 
nie podlegajq zwrotowi. 

8 5. 1. Za parkowanie w Strefie z uiszczonq oplatq uwaza siq parkowanie pojazd6w: 
1) z oplatq za post6j obejmujqcq czas parkowania w Strefie wniesionq w parkomacie, 

za pomocq systemu platnoici mobilnych lub poprzez skasowanie biletu parkingowego; 
2) dla kt6rych zostal wydany, wainy w chwili kontroli, abonament parkingowy; 
3) w przypadku os6b, o kt6rych mowa w 5 5 pkt 3 uchwaty - zumieszczonymi w widocznym miejscu 

za przedniq szybq oryginatem wainej w chwili kontroli karty parkingowej w rozumieniu art. 8 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz waznym abonamentem parkingowym; 

4) z umieszczonym w widocznym miejscu za przedniq szybq waznym w chwili kontroli abonamentem 
parkingowym, o kt6rym mowa w 5 11 ust. 3. 

2. Bilet parkingowy lub abonament parkingowy bez wpisanego numeru rejestracyjnego stanowi 
dowod wniesienia optaty wy'iqcznie w przypadku, gdy zosta'i umieszczony w pojeidzie w widocznym 
miejscu za przedniq szybq. 
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3. Bilet parkingowy lub abonament parkingowy z wpisanym numerem rejestracyjnym moze 
stanowiC dowod wniesienia optaty za parkowanie w Strefie wytqcznie dla pojazdu, ktorego numer 

- 

rejestracyjny na nim widnieje. 

5 6. Sprzedai bilet6w parkingowych i abonamentow parkingowych, moze by6 prowadzona: 
1) przez parkomaty; 
2) przez jednostkq upowainionq; 
3) przez parkingowych; 
4) w punktach sprzedaiy; 
5) za pomocq systemu ptatnoici mobilnych; 
6) za poirednictwem Internetu. 

Rozdzial3 
Parkowanie w Strefie bez uiszczenia oplaty 

5 7. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania w Strefie bez uiszczonej optaty 
albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym kontroler: 

I )  wystawia wezwanie, kt6re musi zawieraC wskazanie dnia, godziny i minuty jego wystawienia oraz 
umieszcza je na przedniej szybie pojazdu za wycieraczkq, lub 

2) dokonuje zapisu danych do raportu z kontroli w systemie elektronicznym rejestrujqcym optaty 
dodatkowe; raport z kontroli dostarczany jest przez operatora pocztowego osobie, na kt6rq 
zarejestrowany jest pojazd. 

5 8. Za parkowanie w Strefie bez uiszczonej oplaty za postoj lub przekroczenie limitu czasu postoju 
wskazanego na bilecie parkingowym pobiera siq optatq dodatkowq w wysoko6ci 50 zl, z zastrzezeniem 
5 9 ust. 2. 

5 9. 1. Optatq dodatkow~, o kt6rej mowa w 5 8, nalezy wnieiC w terminie 30 dni od daty 
przeprowadzenia kontroli. 

2. W przypadku przekroczenia limitu optaconego czasu postoju do 30 minut, wniesienie oplaty 
dodatkowej w terminie, o kt6rym mowa w ust. 1, obniza jej wysokoSC z 50 zl do 40 zt. 

3. Za datq wniesienia optaty dodatkowej uwaia siq datq w p i y w  oplaty na rachunek bankowy 
jednostki upowaznionej. 

4. Optata dodatkowa niewniesiona w terminie, o kt6rym mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie 
okreSlonym w przepisach o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Brak wezwania na przedniej szybie za wycieraczkq pojazdu lub niedostarczenie przez operatora 
pocztowego raportu z kontroli, o ktorym mowa w 5 7 pkt 2, nie uchyla obowivku wniesienia oplaty 
dodatkowej i nie stanowi podstawy do uwzglqdnienia reklamacji, o ktorej mowa w 5 14 ust. 1. 

Rozdzial4 
Sprzedaz i wydawanie abonament6w parkingowych 

5 10. 1. Sprzedaz i wydawanie abonamentow parkingowych mozliwe jest nie wczeiniej niz 30 dni 
przed poczqtkiem okresu ich wa2noSci. 

2. Zakupione abonamenty parkingowe uie podlegajq zwrotowi. 
3. W abonamencie parkingowym, o kt6rym mowa w 4 1 ust. 2 pkt 6 zatqcznika Nr 2 do uchwaiy, 

dopuszcza siq, na wniosek zainteresowanego, pominiqcie wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu. 
4. Dopuszcza siq wymianq abonamentu parkingowego w okresie jego obowiqzywania, poprzez 

wydanie nowego abonamentu parkingowego. Warunkiem wymiany abonamentu parkingowego jest zwrot 
poprzednio wydanego abonamentu parkingowego. Termin utraty waznoici now0 wydanego abonamentu 
parkingowego, w stosunku do dokumentu pierwotnego, nie nlega zmianie. 

5. Wz6r wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do wydania abonamentu parkingowego okreila 
kierownik jednostki upowaznionej. 

Id: BE749523-OF71-47E2-A059-OF3DDDDAA18EDD Podpisany Strona 3 



5 11. 1. Dla pojazdbw, o kt6rych mowa w 5 5 pkt 1 uchwaly, abonament parkingowy z zerowq 
stawkq oplaty jest wydawany na okres 6 miesiqcy i podlega kazdorazowej weryfikacji napodstawie 

- 

oiwiadczenia podmiotu leczniczego organizujqcego opiekq hospicyjnq. 
2. Osobom wymienionym w 5 5 pkt 2 uchwaly wydawany jest abonament parkingowy z zerowq 

stawkq wylqcznie na jeden pojazd na okres 3 lat. 
3. Osobom wymienionym w 5 5 pkt 3 uchwaly wydawany jest abonament parkingowy z zerowq 

stawkq oplaty na jeden pojazd wskazany przez wnioskodawcq, na okres 3 lat, niedhzszy jednak 
niz do dnia utraty wainoici karty parkingowej. 

4. Podmiotom wymienionym w 6 6 pkt 1 i 2 uchwaly wydawane sq platne roczne abonamenty 
parkingowe. - 

5. Dla pojazd6w samochodowych, o ktorych mowa w 5 5 pkt 5 uchwaly abonament parkingowy 
z zerowq stawkq optaty jest wydawany na okres 12 miesigcy i podlega weryfikacji na podstawie dowodu 
rejestracyjnego pojazdu lub oryginalu Swiadectwa homologacji. 

6. Dla pojazd6w samochodowych, o kt6rych mowa w 5 6 pkt 3 uchwaly abonament parkingowy jest 
wydawany na okres 12 miesiqcy i podlega weryfikacji na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu 
lub oryginah Swiadectwa homologacji. 

5 12. 1. Abonamenty parkingowe, o kt6rych mowa w 8 5 i 5 6pkt 1 i 3 uchwaly, upowazniajq 
do parkowania w Strefie w miejscach przeznaczonych do parkowania pojazd6w w calej Strefie. 

2. Abonamenty parkingowe, o kt6rych mowa w 5 6 pkt 2 uchwaly upowazniajq do parkowania 
w Strefie wylqcznie w obszarze Sektora, w obrgbie kt6rego zameldowany jest mieszkaniec Strefy. 

3.Posiadacz abonamentu wydanego na dany Sektor moze korzystaC zmiejsc postojowych 
znajdujqcych siq na ulicach stanowiqcych granice Sektorbw, po obu stronach tych ulic. 

4. W przypadku os6b zameldowanych na ulicach stanowiqcych granice Sektorbw, mieszkaniec 
dokonuje wyboru Sektora, na kt6ry ma by6 wystawiony abonament parkingowy. 

5. Abonament parkingowy dla mieszkanca Strefy nie przyshguje osobie fizycznej niebqdqcej 
wlaicicielem pojazdu samochodowego zameldowanej na pobyt stab lub czasowy na obszarze okreSlonym 
w zalqczniku Nr 1 do uchwab, pozostajqcej w stosunku pracy i korzystajqcej z pojazdu samochodowego 
oddanego do uiywania jego pracodawcy na mocy umowy leasingu zawartej pomigdzy pracodawcq 
a podmiotem oddajqcym rzecz do uzywania zgodnie z art. 709' Kodeksu cywilnego. 

6. Umowa sprzedaiy upowainia do wydania abonamentu dla mieszkanca Strefy wylqcznie 
po jej zgfoszeniu do wlaiciwego starostwa, zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym. 

7. Osoba wystgpujqca o abonament dla mieszkanca Strefy zobowiqzana jest udokumentowaC fakt 
rozliczania podatku dochodowego od os6b fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w MieScie 
todz i  poprzez przedfozenie do w g l d u  w siedzibie jednostki upowainionej jednego z nizej wymienionych 
dokument6w: 

1) oryginalu pienvszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poiwiadczonego przez wlaiciwy Urzqd 
Skarbowy w todzi  stosownq pieczgciq (np, prezentatq) lub w przypadku rozliczenia podatku przez 
Internet - wydrukowanq pierwszq stronq zeznania PIT za rok poprzedni wraz zwydrukowanym 
Urzgdowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) i wygenerowanym numerem referencyjnym, zgodnym 
z identyfikatorem UPO. W przypadku, w ktorym osoba wystqpujqca o abonament parkingowy 
dla mieszkanca Strefy nie zlozyla jeszcze zeznania podatkowego za rok poprzedni, dopuszcza 
siq mozliwoiC przedlozenia do wglqdu zeznania za rok przypadajqcy przed rokiem poprzednim 
z zastrzezeniem, i e  wniosek o abonament zostanie zlozony w siedzibie jednostki upowainionej 
nie p6iniej niz do dnia 30 kwietnia biezqcego roku; 

2) oryginalu formularza ZAP-3 (zgloszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej bqdqcej podatnikiem) 
zloionego w roku poprzednim lub biezqcym, poSwiadczonego przez wlaiciwy Urzqd Skarbowy 
w todzi,  w kt6rym wskazano obszar Miasta todz i  jako miejsca zamieszkania i skladania zeznania 
podatkowego; 

3) zaiwiadczenia wydanego przez Urzqd Skarbowy potwierdzajqcego fakt zlozenia w roku poprzednim 
stosowanego zeznania podatkowego, w kt6rym wskazano obszar Miasta todzi  jako miejsca 
zamieszkania i skladania zeznania podatkowego. 
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8. W przypadku uszkodzenia pojazdu, na kt6ry wydany zostal abonament dla mieszkalica Strefy, 
dopuszcza siq mozliwos'd wymiany takiego abonamentu w trakcie jego obowiqzywania na abonament 

- 

zastqpczy z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu zastqpczego, po iqcznym spelnieniu nizej 
wymienionych warunk6w: 

I) przedstawienia przez wnioskodawcq dokumentu potwierdzajqcego szkodq pojazdu (notatka policyjna, 
zgloszenie szkody potwierdzone przez ubezpieczyciela, zaiwiadczenie z zakladu naprawczego); 

2) okazania imiennej umowy z ubezpieczycielem lub senvisem naprawczym lub innego dokumentu 
potwierdzajqcego wydanie pojazdu zastqpczego na okreSlony termin; 

3) zwrotu pienvotnego abonamentu dla mieszkalica Strefy. 
9. Abonament na pojazd zastqpczy wydawany jest na okres uzytkowania pojazdu zastqpczego, 

- 

nie dluzszy jednak niz termin obowiqzywania abonamentu pienvotnego. 
10. Abonament, o kt6rym mowa w ust. 8 pkt 3, przechowywany jest w siedzibie jednostki 

upowaznionej i oddawany wnioskodawcy wylqcznie po uprzednim zwrocie abonamentu tymczasowego. 

5 13. 1. Dopuszcza siq, zzastrzezeniem ust. 3, wydanie na pisemny wniosek zainteresowanego, 
duplikatu abonamentu parkingowego w okresie jego obowiqzywania, w przypadku jego udokumentowanej 
utraty (kradzie*, zniszczenia, zagubienia itp.). 

2. Termin wainoici wydanego duplikatu abonamentu parkingowego i numer rejestracyjny pojazdu, 
w stosunku do dokumentu pierwotnego, nie ulegajq zmianie. 

3. W przypadku utraty (kradzieiy, zniszczenia, zagubienia itp.) abonamentu parkingowego 
bez wpisanego numeru rejestracyjnego, duplikatu abonamentu parkingowego nie wydaje siq. 

Rozdzial5 
Udzielanie wyjainien dotyczqcych obowiqzku uiszczenia oplaty dodatkowej 

5 14. 1. Osoba, kt6ra otrzymala wezwanie lub raport z kontroli, o kt61ych mowa w 5 7 moie zwr6ciC 
siq o udzielenie wyjainieli dotyczqcych powstania z mocy prawa obowiqzku uiszczenia oplaty dodatkowej. 
Pismo wnosi siq do jednostki upowaznionej w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli. 

2. Wniesienie pisma nie przesuwa terminu wskazanego w 5 9 ust. 1. 
3. Jednostka upowainiona na podstawie posiadanych danych ustala, czy w danym przypadku doszto 

do powstania z mocy prawa obowiqzku uiszczenia oplaty dodatkowej i udziela odpowiedzi na pismo 
w trybie i na zasadach okreilonych w dziale VIII ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego. 
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