
 

 

UCHWAŁA NR VI/31/2019 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f, art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317), Rada Miasta Skier-

niewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych w obszarze ograniczonym ulicami: 

Rynek, Żwirki (odc. od ul. Rynek do ul. Jagiellońskiej) i Senatorskiej (odc. od ul. Rynek do ul. Kościelnej) w 

Skierniewicach, których zakres terytorialny został określony znakami pionowymi informacyjnymi D-44 „strefa 

parkowania” oraz D-45 „koniec strefy parkowania”. 

§ 2. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w wysokościach określonych w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wprowadza się regulamin strefy płatnego parkowania w Skierniewicach stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2549



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 

   

1) Bilety:   

Lp. Opłaty jednorazowe  

1. opłata za pierwszą godzinę parkowania 1,00 zł 

2. opłata za drugą rozpoczętą godzinę parkowania 1,20 zł 

3. opłata za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania 1,40 zł 

4. opłata za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 1,00 zł 

   

   

2) Abonamenty*:  

1. Abonament 30 dniowy 150,00 zł 

2. Abonament roczny 1000,00 zł 

   

*dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy przy ulicach objętych niestrzeżoną strefą 

płatnego parkowania. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/31/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SKIERNIEWICACH 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) strefie (SPP) - należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania, na którym pobierane są opłaty za nie-

strzeżony postój pojazdów samochodowych, którego granice są oznakowane przy wjazdach znakami D-44 

(strefa parkowania) oraz przy wyjazdach znakami D-45 (koniec strefy parkowania); 

2) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie 

w tej  strefie i sposobu ich pobierania; 

3) abonamencie parkingowym - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o któ-

rej mowa w pkt. 2) załącznika Nr 1 do uchwały; 

4) bilecie parkingowym - należy przez to rozumieć bilet potwierdzający uiszczenie opłaty w automacie par-

kingowym, o którym mowa w pkt. 1) załącznika Nr 1 do uchwały, zawierający numer rejestracyjny pojaz-

du, na który został wystawiony; 

5) parkowaniu w strefie - należy przez to rozumieć postój pojazdu w Strefie; 

6) automacie parkingowym- należy przez to rozumieć urządzenie techniczne, które po uiszczeniu opłaty za 

parkowanie oraz wpisaniu na klawiaturze urządzenia numeru rejestracyjnego pojazdu wydaje bilet parkin-

gowy; 

7) pojeździe - należy przez to rozumieć pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.); 

8) postoju pojazdu - należy przez to rozumieć unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub  prze-

pisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

9) jednostce upoważnionej - należy przez to rozumieć jednostkę Straży Miejskiej upoważnioną przez Prezy-

denta Miasta Skierniewice do organizacji i zarządzania strefą płatnego parkowania w Skierniewicach; 

10) wezwaniu - należy przez to rozumieć wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenie 

opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP; 

11) pracowniku jednostki upoważnionej – należy przez to rozumieć funkcjonariusza Straży Miejskiej, posia-

dającego upoważnienie do sprawdzania opłaty lub przekroczenia opłaconego czasu za parkowanie  i wy-

stawiania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty; 

12) Biuro Strefy Płatnego Parkowania – należy przez to rozumieć siedzibę Straży Miejskiej w Skierniewicach 

przy ul. Senatorskiej nr 10, 96-100 Skierniewice; 

13) mieszkańcu strefy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zameldowaną na pobyt stały lub czasowy w 

obszarze Strefy określonej w §1 uchwały, korzystającą z pojazdu na podstawie: 

a) własności, 

b) współwłasności, 

c) umowy leasingu, 

d) umowy najmu, 

e) umowy użyczenia. 

§ 2. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania SPP w mieście Skierniewice. 
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§ 3. Ograniczenie parkowania w SPP polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. 

§ 4. SPP obsługuje upoważniona przez Prezydenta Miasta Skierniewice jednostka Straży Miejskiej w 

Skierniewicach z siedzibą  w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 33, 96-100 Skierniewice. 

§ 5. Wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazd znakiem 

D- 45 „koniec strefy parkowania”. 

§ 6. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPP obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojo-

we w pasie drogowym oraz na parkingach i dotyczy przykrawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych 

znakiem D-18 „parking”, a w przypadku innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką 

T-30. 

§ 7. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez: 

1) zakup biletu w systemie samoobsługowym w parkometrze; 

2) wykupienie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania abonamentu określonego w rozdziale 3 niniejszego regu-

laminu. 

§ 8. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi: 

1) osób niepełnosprawnych będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest 

wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podsta-

wie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie 

Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego upraw-

nienia zawarte w art. 8 ust. 4 ustawy Prawo ruchu drogowym; 

2) pracowników administracji samorządowej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, podczas 

wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi lub posiadaczy pojazdów prywatnych, któ-

rych prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub 

dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu; 

3) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia 

gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego); 

4) kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,  służb ratowniczych, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-

wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Ad-

ministracji Skarbowej, Zakładu Utrzymania Miasta, operator fontanny oraz Straży Miejskiej; 

5) pojazdów Honorowych Obywateli Miasta Skierniewice; 

6) przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta 

Skierniewice w czasie oczekiwania na klienta nie dłużej niż 10 minut; 

7) kierujących pojazdami zaopatrzenia w czasie dostawy towarów do placówek handlowych i usługowych nie 

dłużej niż 15 minut; 

8) inwalidów wojennych będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpi-

sem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie  

umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legi-

tymacji Inwalidy Wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Legitymacji Inwalidy 

Wojennego RP wydanej przez Związek Inwalidów Wojennych RP, dowodu osobistego, dowodu rejestra-

cyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich 

umów; 

9) kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 „postój taksówek” (oznacza początek 

miejsc wyznaczonych) i D-20 „koniec postoju taksówek”. 

§ 9. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany i opłacony czas postoju 

pojazdu w SPP. 
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§ 10. Nieprawidłowy czas postoju to stwierdzony czas pomiędzy chwilą zaistnienia obowiązku uiszczenia 

opłaty a chwilą wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju samochodu. 

Rozdział 2 

Realizacja opłat w SPP 

§ 11. Obowiązkiem kierującego parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest niezwłoczne wy-

kupienie biletu w automacie parkingowym (wraz z wpisaniem na klawiaturze numeru rejestracyjnego pojazdu) 

zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 12. Opłatę za postój uiszcza się z góry za przewidywany czas postoju. 

§ 13. Minimalny opłacony czas postoju w strefie płatnego parkowania wynosi 1 godzinę. 

§ 14. Wniesienie opłaty w parkometrze następuje przy użyciu monet NBP o nominałach: 10 gr,  20 gr,  

50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, bez możliwości wydawania reszty oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności. 

§ 15. Bilet parkingowy lub abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący 

jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby wszystkie dane były w pełni czytelne dla pracowników 

jednostki upoważnionej SPP. 

§ 16. W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem nie może zmieniać miejsca parkowania 

w granicach SPP. 

§ 17. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia z zastrzeżeniem § 8 pkt 7 oraz instytucji zlokalizowanych w SPP  

w godzinach płatnego parkowania jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów. 

§ 18. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP  po-

biera się opłatę dodatkową, o której mowa w rozdziale 6 niniejszego regulaminu. 

Rozdział 3 

Abonamenty 

§ 19. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 13 załącznika nr 2 do Uchwały uprawnia do 

nieograniczonego w czasie (w okresie ważności abonamentu parkingowego), zgodnego z ustawą Prawo o ruchu 

drogowym niestrzeżonego parkowania na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami informacyjnymi miejscu 

parkingowym w SPP. 

§ 20. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do rosz-

czeń wobec pracownika jednostki upoważnionej, jak i jej samej w przypadku braku wolnych miejsc parkingo-

wych. 

§ 21. W razie utraty lub kradzieży abonamentu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

§ 22. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu właściciel ponosi koszty wydania nowego abo-

namentu. 

§ 23. Abonament jest wydawany wyłącznie mieszkańcowi strefy na jeden wskazany pojazd. 

§ 24. Abonamenty upoważniają do parkowania w miejscach przeznaczonych do parkowania pojazdów w 

całej strefie płatnego parkowania. 

§ 25. Dokumentami niezbędnymi do nabycia abonamentu są: 

1) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w ulicach objętych SPP, wydane przez właściwy 

organ; 

2) dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela; 

3) oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia  – dodat-

kowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy. 

§ 26. Abonament wydawany jest w Biurze Strefy Płatnego Parkowania po uprzednim wniesieniu opłaty w 

kasie Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice. 

§ 27. Abonament uznaje się za nieważny z chwilą zmiany danych adresowych, na podstawie których był 

wydany. 
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§ 28. Zakupione abonamenty nie podlegają zwrotowi. 

§ 29. Wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. 

Rozdział 4 

Niewłaściwy postój 

§ 30. Mandat karny za postój niezgodny z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) nałożony przez Policję lub Straż Miejską, nie jest równoznaczny z opłace-

niem czasu parkowania w SPP i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas  parkowania. 

Rozdział 5 

Kontrola prawidłowości parkowania 

§ 31. Kontroli prawidłowości parkowania w SPP mogą dokonywać wyłącznie pracownicy upoważnieni, 

którzy działają na podstawie Regulaminu SPP. 

§ 32. Kontrolowanie parkowania pojazdów polega w szczególności na: 

1) kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów; 

2) sprawdzaniu ważności biletów parkingowych; 

3) sprawdzaniu ważności abonamentów; 

4) wystawianiu wezwań do uiszczeniu opłaty dodatkowej, o której mowa w rozdziale 6 niniejszego regulami-

nu z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP. 

§ 33. Parkowanie na podstawie nieważnego biletu jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty. 

§ 34. Wezwanie wystawia pracownik upoważniony z chwilą stwierdzenia braku biletu parkingowego, prze-

kroczeniu opłaconego czasu lub braku abonamentu za przednią szybą pojazdu lub braku możliwości odczytania 

danych. 

§ 35. Kierujący pojazdem lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty 

dodatkowej może złożyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem w terminie 7 

dni od daty wystawienia wezwania  o obciążeniu opłatą dodatkową. 

§ 36. Zastrzeżenia są uwzględniane gdy kierujący lub właściciel pojazdu: 

1) udowodni, że w chwili kontroli opłata była uiszczona; 

2) posiada ważny abonament na kontrolowany pojazd; 

3) pojazd objęty był zerową stawką za parkowanie. 

§ 37. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową na zasadach, o których mo-

wa w rozdziale 6 niniejszego regulaminu. 

§ 38. Pracownicy upoważnieni nie pobierają żadnych opłat oraz nie prowadzą sprzedaży biletów parkingo-

wych i abonamentów. 

§ 39. Parkowanie pojazdu w SPP bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty może być rejestrowane w for-

mie dokumentacji fotograficznej. 

Rozdział 6 

Sankcje za niewłaściwe parkowanie w SPP 

§ 40. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 

50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). 

§ 41. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wezwania uiszczenia opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku 

uiszczenia tej opłaty. 
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§ 42. W przypadku stwierdzenia parkowania pojazdu w SPP bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w 

postaci opłaconego biletu parkingowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do postoju w SPP, pra-

cownik upoważniony wystawia wezwanie, w którym określa datę, godzinę, miejsce oraz numer rejestracyjny 

pojazdu. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie 

wezwania archiwizowane jest w jednostce upoważnionej przez okres 2 lat. 

§ 43. Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Skierniewice lub przelewem  na rachunek ban-

kowy Miasta Skierniewice w terminie 14 dni od daty wystawienia. 

§ 44. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania podlega ściągnięciu 

w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 45. Awaria parkometru nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty w innym parkometrze. 

§ 46. Obrót używanymi biletami parkingowymi jest zabroniony. 

§ 47. Wzory biletów parkingowych i wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej określa Prezydent Miasta 

Skierniewice. 
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