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identyfikator XXV/281/2020/13

UCHWAŁA NR XXV/281/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega oraz
wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miasta
Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1 .

1 . Wprowadza się na terenie miasta Tarnobrzega strefę płatnego parkowania na ulicach:
a ) 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
b ) Dominikańska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Sandomierskiej);
c ) Tadeusza Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do parkingu przy Pl. Dr Antoniego

Surowieckiego);
d ) Dr Olgi Lilien (na całej długości);
e ) Adama Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ul. Sokolą);
f ) Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Dominikańską do Placu Bartosza Głowackiego);
g ) Henryka Sienkiewicza (od ul. Szerokiej do Ronda Solidarności);
h ) Sokola (od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Juliusza

Słowackiego);
i ) Szeroka (na całej długości);
j ) Plac Generała Grota Roweckiego;
k ) Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z Placem Generała Grota Roweckiego do skrzyżowania

z ul. Henryka Sienkiewicza);
l ) Krótka (na całej długości);

m ) Szkolna (na całej długości).

2 . Obszar strefy płatnego parkowania określa załącznik nr 1.

§ 2 .

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego
parkowania pobiera się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych,
w godzinach od 8.30 do 17.30.
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§ 3 .

1 . W SPP wprowadza się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w wysokości:
a ) 1,00 zł - pierwsze pół godziny parkowania w ciągu jednego dnia,
b ) 2,50 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
c ) 3,00 zł - za drugą godzinę parkowania,
d ) 3,60 zł - za trzecią godzinę parkowania,
e ) 2,50 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

2 . Ustala się stawkę opłaty abonamentowej w wysokości:
a ) 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden

pojazd,
b ) 10,00 zł - za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – miesięczna za jeden pojazd,

3 . Opłaty za postój w SPP uiszcza się z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

§ 4 .

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla:

1 . osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.) jeżeli pojazd
oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych
pojazdów,

2 . służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie
elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe, itp.

3 . służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

§ 5 .

1 . Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
a ) 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania

o nieopłaconym postoju;
b ) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w lit. a), ale nie

później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
c ) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w lit. b).

2 . Opłatę dodatkową należy uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.
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§ 6 .

Szczegółowy tryb postępowania przy naliczaniu opłaty za postój pojazdów samochodowych
w ustanowionej na terenie miasta Tarnobrzega Strefie Płatnego Parkowania, tryb wydawania
abonamentów oraz prowadzenia postępowania kontrolnego uiszczania należnych opłat określa
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Miasta Tarnobrzega stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 7 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 8 .

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega do sporządzenia i opublikowania tekstu
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega
oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

§ 9 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potański
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ZAŁĄCZNIK   do Uchwały Nr XXV/281/2020
Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 26.02.2020
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
terenie miasta Tarnobrzega oraz wysokości opłat i

opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich
pobierania

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Miasta Tarnobrzega

§ 1 .

Regulamin niniejszy określa szczegółowy tryb postępowania przy naliczaniu opłaty za postój
pojazdów samochodowych w ustanowionej na terenie miasta Tarnobrzega Strefie Płatnego
Parkowania, tryb wydawania abonamentów oraz prowadzenia postępowania kontrolnego uiszczania
należnych opłat.

§ 2 .

Wregulaminie używa się następujących określeń i skrótów:

- SPP – strefa płatnego parkowania;

- Funkcjonariusz SM – umundurowany funkcjonariusz Straży Miejskiej w Tarnobrzegu,
upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP;

- Parkomat - urządzenie umożliwiające opłacenie postoju pojazdu w SPP, wydające za opłatą
bilet parkingowy na określony czas postoju;

- Bilet parkingowy – dowód uiszczenia opłaty, wygenerowany automatycznie przez parkomat,
za postój pojazdów w SPP. Bilet parkingowy zawiera numer rejestracyjny pojazdu oraz datę
i godzinę, do której opłata za postój została uiszczona;

- Wezwanie – dokument wystawiany przez funkcjonariusza SM, wzywający właściciela pojazdu
do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w SPP.
Wezwanie jest zostawiane na przedniej szybie pojazdu samochodowego;

- pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością
przekraczającą 25 km/h.

§ 3 .

Początek płatnych miejsc parkingowych oznaczony jest znakiem drogowym D-44 „strefa płatnego
parkowania”, natomiast koniec znakiem drogowym D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.

§ 4 .

1 . Opłaty za czas parkowania dokonuje się poprzez wykupienie biletów opłaty parkingowej
w oznaczonych parkomatach lub poprzez zakup karty abonamentowej w Urzędzie Miasta
Tarnobrzega.

2 . Stosuje się następujące opłaty za parkowanie pojazdów:
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- jednorazowa – uiszczana zgodnie z cennikiem, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu lub
przed upływem ważności poprzedniego biletu, poprzez wykupienie biletu parkingowego
w parkomacie. Czas parkowania jest naliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty przy
uwzględnieniu opłaty minimalnej;

- abonamentowa – uiszczona poprzez wykupienie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorcy)
lub M (mieszkańca).

3 . Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu gotówki, karty
elektronicznej lub aplikacji mobilnej, poprzez pobranie określonej kwoty za parkowanie.

§ 5 .

1 . Wykupienie karty abonamentowej mieszkańca (M) lub przedsiębiorcy (P) upoważnia do
ograniczonego w czasie (okres ważności karty), zgodnego z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) parkowania w SPP,
lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń
w przypadku braku miejsc postojowych.

2 . Do zakupu karty abonamentowej:

a ) typu M uprawnieni są mieszkańcy budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy parkingach
objętych SPP, po uprzednim przedstawieniu dokumentów poświadczających miejsce
zamieszkania i uprawnienie do dysponowania pojazdem;

b ) typu P uprawnione są osoby prowadzące działalność gospodarczą przy ulicy objętej
SPP, którym przysługuje możliwość zakupu jednej karty abonamentowej na prowadzoną
działalność, gdzie dokumentem uprawniającym do zakupu jest wypis z właściwego rejestru
potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przy danej ulicy.

3 . Wykupienie abonamentu typu P upoważnia do parkowania wyłącznie na ulicy wskazanej na
karcie abonamentowej, natomiast abonamentu typu M w całej strefie.

4 . Karta typu M traci ważność z chwilą ustania uprawnień do jej nabycia.

§ 6 .

Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

a ) postój bez uiszczenia opłaty za parkowanie;

b ) postój ponad czas opłacony;

c ) parkowanie przez osoby posiadające kartę abonamentową typu P na innej ulicy niż wskazana
w karcie;

d ) parkowanie przez osoby niepełnosprawne lub osoby przewożące osoby niepełnosprawne bez
widocznej karty parkingowej.
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§ 7 .

Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie
umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, którzy wykonują swoje czynności
zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

§ 8 .

1 . Do obowiązków funkcjonariuszy SM należy kontrola parkowania pojazdów, w szczególności:

a ) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów oraz ważności biletów parkingowych;

b ) sprawdzenie ważności kart abonamentowych;

c ) wystawianie wezwań do uiszczania opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub
przekroczenie czasu parkowania i umieszczenie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego
oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej nieopłacenie postoju;

d ) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do Urzędu
Miasta Tarnobrzega.

2 . Funkcjonariusze SM nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży dowodów wniesienia
opłaty jednorazowej ani kart abonamentowych.

§ 9 .

Postępowanie reklamacyjne prowadzi Komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu.

Elektronicznie podpisany przez:
BOGUSŁAW POTAŃSKI; RADA
MIASTA TARNOBRZEGA
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych strefę płatnego
parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,
jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów
samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej.
Proponowane postanowienia uchwały w znacznym stopniu ułatwią możliwość parkowania w strefie
płatnego parkowania oraz spowodują większą rotację korzystających z miejsc parkingowych
w obrębie centrum. Ujęte w uchwale ulice i place charakteryzują się znacznym deficytem miejsc
parkingowych, a pozostawiane często na cały dzień pojazdy uniemożliwiają korzystanie z tych miejsc
innym użytkownikom. Wprowadzenie płatnej strefy parkowania znacznie ułatwi większej grupie
kierujących skorzystanie z miejsc parkingowych i załatwienie spraw urzędowych, osobistych czy
zakupów.
Uchwała wywołuje skutki finansowe, na które złoży się opracowanie planu organizacji ruchu
wraz z umieszczeniem znaków drogowych, leasing ok. 22 parkometrów do wnoszenia opłat wraz
z oprogramowaniem do obsługi systemu oraz obsługa finansowo-techniczna urządzeń. Szacowany
łączny koszt w roku 2020 wyniesie 370.000,00 zł i zostanie pokryty z wniesionych opłat
parkingowych.


