
UCHWAŁA NR VIII/85/2015
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich 

pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/404/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz 
wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 
7140 z późn. zm.1), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Na drogach publicznych Tarnowa wyznacza się strefę płatnego parkowania w obszarze 
ograniczonym ulicami: Gabriela Narutowicza, Stanisława Konarskiego, Jarosława Dąbrowskiego, 
Hugona Kołłątaja, Starodąbrowska, Słoneczna, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Juliusza 
Słowackiego, Nowy Świat, Solidarności, Józefa Szujskiego, Szkotnik, Ignacego Mościckiego, 
KazimierzaPułaskiego, Krakowska oraz na ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Kazimierza Pułaskiego 
do ul. Władysława Reymonta i na ulicy Dworcowej zwaną dalej SPP. SPP obejmuje również pasy 
drogowe ulic wyznaczających jej granice.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni 
powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.”;

3) w § 3 dotychczasową treść oznacza sie jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Opłaty określone w ust. 1 pkt 1 są opłatami minimalnymi.”;

4) w § 3a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Parkowanie przy ul. Nowej, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Szpitalnej, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. 
Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Kazimierza Pułaskiego do ul. Władysława Reymonta oraz ul. 
Goldhammera od ul. Wałowej do ul. Mickiewicza,  jest nieodpłatne do 1 godziny. Po upływie 1 godziny 
obowiązują stawki opłat określone w § 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bilety zerowe dostępne są w parkometrach zlokalizowanych przy ul. Nowej, ul. Józefa Piłsudskiego, 
ul. Szpitalnej, ul. Marii Curie Skłodowskiej i ul. Tadeusza Kościuszki.”;
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5) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) abonament typu "M" - uprawniający do postoju wyłącznie na dwóch ulicach sąsiadujących 
z miejscem zameldowania jego posiadacza; abonament wystawiany jest na pojazdy mieszkańcom SPP, 
w ilości dwa abonamenty na jednego mieszkańca; abonament wydawany jest na podstawie:

a) dowodu osobistego, z którego wynika potwierdzenie zameldowania na pobyt stały 
w budynku bezpośrednio przyległym do miejsc objętych opłatami, lub zaświadczenia 
o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w takim budynku,

b) dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub 
dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy 
kredytu na zakup samochodu;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) abonament typu "Z" - uprawniający do krótkotrwałego postoju w określonym miejscu, w obrębie 
Rynku i ul. Wałowej, w godzinach od 10:00 do 18:00, na czas czynnego załadunku i wyładunku 
towarów; abonament wystawiany jest dla podmiotów prowadzących w obrębie Rynku i na ul. Wałowej 
działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług oraz dla urzędów i instytucji posiadających swoje 
siedziby w obrębie Rynku i ul. Wałowej, na te podmioty, urzędy lub instytucje; abonament wydawany 
jest na podstawie dokumentu poświadczającego adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) abonament typu "B" - uprawniający do postoju na jednej z ulic w SPP z wyłączeniem ulic 
Krakowskiej, ul. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Eliasza Goldhammera, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. 
Wekslarskiej oraz Placu Generała Józefa Bema, Placu Kazimierza Wielkiego, Placu Bohaterów Getta 
i Placu Rybnego; abonament wystawiany jest na pojazdy należące do podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą zlokalizowaną w obrębie SPP w ilości jeden abonament na jeden podmiot oraz 
na pojazdy pracowników urzędów, instytucji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
zlokalizowanych w obrębie SPP w systemie jeden abonament na jednego pracownika; abonament 
wydawany jest na podstawie:

a) dowodu rejestracyjnego,

b) dokumentu poświadczającego adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej,

c) dokumentu poświadczającego zatrudnienie - dotyczy pracowników urzędów, instytucji 
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowanych w obrębie SPP;”;

6) w § 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  za abonament typu "Z":

a) miesięczny - 90,00 zł,

b) półroczny - 500,00 zł,

c) roczny - 900,00 zł;”;

7) w § 9:

a) ust. 2 i 3 uchyla się,

b) w ust. 4 wyrazy „karty parkingowe” uchyla się;

8) w § 10 dodaje się ust. 4 - 9 w brzmieniu:

„4.  Obowiązek uiszczenia opłaty za postój powstaje z mocy prawa. Po stwierdzeniu nieuiszczenia 
należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie to 
zamieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.
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5. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na wskazane w zawiadomieniu 
konto.

6. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania bez 
uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie 
dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej 
powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej 
nie rodzi skutków prawnych.

7. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku 
wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju, co jednak 
nie dotyczy abonamentów wydanych na okaziciela. W przypadku wniesienia opłaty w formie środków 
pieniężnych uiszczonych w parkomacie, warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty 
dodatkowej jest przedłożenie, w trakcie postępowania reklamacyjnego, oryginału właściwego biletu 
parkingowego.

8. Złożenie reklamacji nie przerywa, ani też nie zawiesza biegu terminu określonego w ust. 1 pkt 1.

9. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.”.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5 i 8, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r.   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

1] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 4274 i z 2014 r. poz. 
3210 i 6645.
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