UCHWAŁA NR VI/52/15
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat
za parkowanie w tej strefie i 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
2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr
197 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§1. Postanawia ogłosić jednolity tekst uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z
dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 382 poz. 4206), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)

uchwałą Nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w spra wie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
2012 r. poz. 2403);

2)

uchwałą Nr XXIX/342/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz
opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz.
2748);

3)

uchwałą Nr LIII/680/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
Uchwały NR XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie usta lenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach
oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r.
poz. 1453).

§2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie obwieszczenia nr
2/2015 Rady Miejskiej w Pabianicach, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pabianicach
dr inż. Andrzej Żeligowski

OBWIESZCZENIE NR 2/2015
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2011 r. Nr 382 poz. 4206), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2403);
2) uchwałą Nr XXIX/342/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr
XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2748);
3) uchwałą Nr LIII/680/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR
XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1453).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) §2 i §3 uchwały Nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2403), które
stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg
i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty publikacji.”;
2) §2 i §3 uchwały Nr XXIX/342/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę
Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2748), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg
i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty publikacji.”;
3) §2 i §3 uchwały Nr LIII/680/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1453), które
stanowią:
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„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg
i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.
§ 3. §3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty publikacji.”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
dr inż. Andrzej Żeligowski
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
UCHWAŁA NR XVIII/193/11
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, 13f i 40d ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659),
po uzyskaniu opinii organu zarządzającego drogami i ruchem na drogach uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach,
zwaną dalej strefą, której zakres terytorialny jest określony w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
w Pabianicach, określone w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania w Pabianicach, stanowiący załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 4. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
1) pojazdów zwolnionych z pobierania opłaty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.260, z późn. zm.);
2) trwale oznakowanych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub o obniżonej
sprawności ruchowej;
3) pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych;
a) osób, którym wydano karty parkingowe na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), legitymujących się: orzeczeniem o zaliczeniu do
znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności,
b) orzeczeniem wydanym przez organy rentowe, równoważnym na mocy przepisów szczególnych
z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) orzeczeniem wydanym przez wojskową komisję lekarską, przez komisje lekarskie podległe ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, zaliczającym do I grupy inwalidztwa;
4) przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta
Pabianic w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej niż 10 minut;
5) pojazdów wykonujących zaopatrzenie placówek handlowych i gastronomicznych, nie dłużej niż 20 minut; na
zasadach określonych w załącznikach Nr 2 i 3 do uchwały.
2. Wprowadza się płatne roczne abonamenty parkingowe dla:
1) osób zameldowanych w strefie, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdów samochodowych lub
korzystających z pojazdów na podstawie umowy leasingu;
2) pojazdów samochodowych będących własnością: Urzędu Miejskiego w Pabianicach, innych jednostek
budżetowych Miasta Pabianic na zasadach określonych w załącznikach Nr 2 i 3 do uchwały.
§ 5. Prezydent Miasta Pabianic określa wzory, sposób sprzedaży i wydawania:
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1) biletów parkingowych;
2) abonamentów parkingowych;
3) wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej.
§ 6.1) Realizatorem zadania i uprawnionym do pobierania opłat z tytułu parkowania pojazdów samochodowych
w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych w Pabianicach jest Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej
w Pabianicach.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni
Miejskiej w Pabianicach.
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2012 r.

1) W

brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały Nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie
w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2403), która weszła w życie z dniem
24 sierpnia 2012 r.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/193/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 listopada 2011 r.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH W PABIANICACH
Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach obejmuje:
1) obszar w centrum miasta na ulicach:
- Zamkowa (od ul. Wyspiańskiego do ul. Lipowej po obu stronach)
- M.C. Skłodowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Bohaterów po obu stronach)
- Waryńskiego (od ul. Zamkowej do ul. Skłodowskiej po obu stronach)
- Kościuszki (od ul. Moniuszki do ul. Zamkowej po obu stronach)
- Pułaskiego (od ul. Zamkowej do ul. św. Rocha po obu stronach)
- Traugutta (od ul. Zamkowej do ul. św. Rocha po stronie wschodniej)
- Nawrockiego (od ul. Grota Roweckiego do ul. Mokrej po obu stronach)
- Grabowa (od ul. Moniuszki do ul. Orla po obu stronach)
- Południowa (od ul. Moniuszki do ul. Orla po obu stronach)
- Okulickiego (od ul. św. Rocha do ul. Zamkowej) – jednokierunkowa
2) rejon szpitala miejskiego na ulicach:
- Jana Pawła II (od ul. 15-go Pułku Piechoty Wilków do ul. Zagajnikowej)
- Wiejska (od ul. 15-go Pułku Piechoty Wilków do ul. Jana Pawła II)
- 15-go Pułku Piechoty Wilków (od ul. Jana Pawła II do ul. Wiejskiej)
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/193/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 listopada 2011 r.
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W PABIANICACH
§ 1. Opłaty za parkowanie pojazdu w strefie, z zastrzeżeniem §2 – 5, wynoszą

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość w zł

1)

za pierwsze ½ godziny

1,00

2)

za pierwszą godzinę

2,00

3)

za drugą i kolejną godzinę

2,00

4)

za jeden dzień

10,00

5)

za jeden tydzień

35,00

6)

abonamentowa miesięczna

110,00

7)

abonamentowa półroczna

550,00

8)

abonamentowa roczna

900,00

§ 2. 1. Opłata za abonament roczny dla osób wymienionych w §4 ust. 2 pkt 1 uchwały wynosi, z zastrzeżeniem
ust. 2, za pierwszy pojazd 10 zł, za każdy następny 75 zł.
2. W przypadku wydania rocznego abonamentu parkingowego za opłatą 10 zł jednemu ze współwłaścicieli
pojazdu, za każdy następny roczny abonament parkingowy wydany któremukolwiek ze współwłaścicieli,
będącemu mieszkańcem strefy, pobiera się opłatę w wysokości 75 zł.
3. Wykupiony abonament roczny przez mieszkańca strefy upoważnia do parkowania w promieniu do
300 metrów od miejsca zamieszkania.
§ 3. Opłata za abonament roczny dla pojazdów wymienionych w §4 ust. 2 pkt 2 uchwały wynosi 25 zł.
§ 4. Naliczanie opłat, określonych w §1 pkt 1 – 3 jest dokonywane proporcjonalnie do czasu parkowania, przy
czym minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż opłata za pierwsze ½ godziny.
§ 5. 1. Opłata z tytułu korzystania na prawach wyłączności (przez okres co najmniej 6 godzin w ciągu doby)
z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) wynosi 3,00 zł za każdą godzinę.
2. Zastrzeżenie stanowiska postojowego, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić na czas krótszy niż
6 miesięcy.

Id: 4A463081-F1A3-48D7-8C90-5F221B5DE8DA. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/193/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 listopada 2011 r.
REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W PABIANICACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) abonamencie parkingowym – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której
mowa w §1 pkt 6 – 7, §2 i §3 załącznika Nr 2 do uchwały lub dokument potwierdzający prawo do zerowej
stawki opłaty za parkowanie w strefie, lub dokument potwierdzający prawo do ustawowego zwolnienia
z ponoszenia opłat za parkowanie w strefie;
2) bilecie parkingowym– należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa
w §1 pkt 1 – 5 załącznika Nr 2 do uchwały;
3) identyfikatorze systemu płatności mobilnych – należy przez to rozumieć nośnik, za pomocą którego możliwe
jest potwierdzenie faktu uiszczenia opłaty parkingowej;
4) karcie parkingowej– należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
5) kontrolerze– należy przez to rozumieć osobę posiadającą, wystawione przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Miejskiej, imienne upoważnienie do kontroli uiszczenia opłat za parkowanie w strefie;
6) parkingowym– należy przez to rozumieć osobę posiadającą imienne upoważnienie, wystawione przez
Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej, do sprzedaży biletów parkingowych;
7) parkowaniu w strefie– należy przez to rozumieć postój pojazdu w strefie płatnego parkowania;
8) parkomacie– należy przez to rozumieć urządzenie techniczne, które po uiszczeniu opłaty za parkowanie
wydaje bilet parkingowy;
9) 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 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);
10) pojazdach ustawowo zwolnionych z ponoszenia opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć pojazdy,
zwolnione z ponoszenia opłat za parkowanie w strefie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.260, z późn. zm.);
11) postoju pojazdu– należy przez to rozumieć unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;
12) skasowaniu biletu parkingowego– należy przez to rozumieć przekreślenie znakiem „/”, „X” lub innym, na
bilecie parkingowym, w sposób jednoznacznie określający dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę (w
zaokrągleniu do 5 minut) początek parkowania w strefie. Powyższe zasady skasowania biletu nie dotyczą
biletów parkingowych sprzedawanych za pomocą parkomatów;
13) strefie płatnego parkowania (strefie)– należy przez to rozumieć część obszaru miasta, na którym pobierane
są, bez względu na miejsce postoju, opłaty za niestrzeżony postój pojazdów samochodowych, którego granice
są oznakowane przy wjazdach znakami D-44 (strefa parkowania) oraz przy wyjazdach znakami D-45 (koniec
strefy parkowania);
14) systemie płatności mobilnych– należy przez to rozumieć system poboru opłat, w którym fakt uiszczenia
opłaty za parkowanie nie jest potwierdzony wydaniem biletu parkingowego;
15) umieszczeniu w widocznym miejscu– należy przez to rozumieć takie umieszczenie dokumentu (nośnika),
aby można było odczytać wszystkie dane uprawniające do parkowania w strefie;
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16) ważnym abonamencie parkingowym– należy przez to rozumieć abonament parkingowy, potwierdzający
opłacenie czasu obejmującego w całości czas parkowania pojazdu w strefie lub uprawnienie do korzystania
z zerowej stawki opłaty w czasie obejmującym w całości czas parkowania pojazdu w strefie lub uprawnienie do
ustawowego zwolnienia z ponoszenia opłat za parkowanie w czasie obejmującym w całości czas parkowania
pojazdu w strefie;
17) ważnym bilecie parkingowym– należy przez to rozumieć bilet parkingowy zakupiony w parkomacie lub
skasowany bilet parkingowy, z którego wynika, że opłacony został czas obejmujący w całości czas parkowania
pojazdu w strefie;
18) Zarządzie– należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.
Rozdział 2.
Wnoszenie opłat
§ 2. 1. Opłacie podlega, z zastrzeżeniem ust. 2, parkowanie w strefie w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni świątecznych.
2. Opłacie za parkowanie w strefie nie podlegają pojazdy ustawowo zwolnione z ponoszenia opłat za
parkowanie oraz pojazdy i osoby, o których mowa w §4 ust. 1 uchwały.
§ 3.2) 1. Opłatę za parkowanie w strefie wnosi się z góry, za cały deklarowany czas parkowania, niezwłocznie
po zaparkowaniu pojazdu.
2. Dowód wniesienia opłaty parkingowej w wymaganej wysokości, w postaci ważnego biletu parkingowego
lub abonamentu parkingowego, użytkownik pojazdu okazuje na żądanie kontrolera. W przypadku pozostawienia
pojazdu przez jego użytkownika na parkingu, warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się za
spełniony, jeżeli dowód wniesienia opłaty zostanie wyeksponowany w widocznym miejscu, np. za przednią szybą
pojazdu, za który opłata została uiszczona, w sposób umożliwiający stwierdzenie jej uiszczenia.
3. W przypadku nieokazania ważnego biletu parkingowego, w tym niewyeksponowanie go w sposób, o którym
mowa w ust. 1 zarządca drogi podejmuje czynności sprawdzające czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające
wszczęcie procedury pobrania opłaty dodatkowej, o której mowa w Rozdziale 3.
4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy opłat za parkowanie wnoszonych za pomocą systemu płatności
mobilnych.
§ 4.3) Za parkowanie w strefie z uiszczoną opłatą uważa się parkowanie pojazdów:
1) z umieszczonym w widocznym miejscu np. za przednią szybą pojazdu ważnym biletem parkingowym;
2) z umieszczonym w widocznym miejscu np. za przednią szybą pojazdu ważnym abonamentem parkingowym;
3) z uiszczoną opłatą za parkowanie, wniesioną za pomocą systemu płatności mobilnych, obejmującą czas
parkowania pojazdu w strefie, przy jednoczesnym umieszczeniu w widocznym miejscu np. za przednią szybą
pojazdu identyfikatora systemu płatności mobilnych;
4) których mowa w §4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 uchwały;
5) ustawowo zwolnionych z ponoszenia opłat za parkowanie.
§ 5. Sprzedaż biletów parkingowych i abonamentów parkingowych, z zastrzeżeniem §11, może być
prowadzona:
1) przez parkomaty;
2) przez Zarząd;
3) przez parkingowych;
4) w punktach sprzedaży;
2) W

brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/342/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.
zmieniającej uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2748), która weszła w życie z dniem 22 września
2012 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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5) za pomocą systemu płatności mobilnych.
§ 6. Uiszczenie opłaty za postój w strefie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej
w strefie.
Rozdział 3.
Parkowanie w strefie bez uiszczenia opłaty
§ 7. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania bez uiszczenia opłaty, wystawia on
wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej.
§ 8. Za parkowanie w strefie bez uiszczenia opłaty pobiera się, z zastrzeżeniem §10 ust. 2, opłatę dodatkową
w wysokości 50 zł.
§ 9. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.
§ 10. 1. Opłatę dodatkową, o której mowa w §7, należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia
wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.
2.4) W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia
opłaty dodatkowej, wysokość opłaty obniża się do kwoty 40 zł. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się:
a) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia w kasie Zarządu lub na rachunek Zarządu w banku, w placówce
pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji
płatniczej,
b) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika na podstawie polecenia przelewu.
3. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział 4.
Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych
§ 11. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych, o których mowa w §1 pkt 6 – 7, §2 i §3 załącznika
Nr 2 do uchwały oraz wydawanie abonamentów z zerową stawką opłaty jest prowadzona wyłącznie w siedzibie
Zarządu.
§ 12. 1. Do abonamentu parkingowego wpisuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, numer rejestracyjny pojazdu.
2. W przypadku rocznego abonamentu parkingowego, o którym mowa w §1 pkt 8 załącznika Nr 2 do uchwały,
dopuszcza się, na wniosek zainteresowanego, pominięcie wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu.
§ 13. 1. Dla pojazdów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 uchwały, osób o których mowa w §4 ust. 1 pkt
4 uchwały oraz pojazdów ustawowo zwolnionych z ponoszenia opłat za parkowanie, Zarząd wydaje abonament
parkingowy z zerową stawką opłaty.
2. Abonament parkingowy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest wydawany na okres 1 roku.
3. Dla pojazdów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 uchwały, abonament parkingowy z zerową stawką opłaty
jest wydawany na okres 6 miesięcy i podlega każdorazowej weryfikacji na podstawie oświadczenia zespołu opieki
zdrowotnej organizującego opiekę hospicyjną.
4. Osobom, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 4 uchwały, abonament parkingowy z zerową stawką opłaty jest
wydawany na jeden pojazd wskazany przez wnioskodawcę, na okres 3 lat, nie dłuższy jednak niż do dnia utraty
ważności karty parkingowej.
§ 14. 1. Dopuszcza się, na wniosek zainteresowanego, wymianę abonamentu parkingowego wydanego na okres
dłuższy niż miesiąc, w okresie jego obowiązywania, poprzez wydanie nowego abonamentu parkingowego.
2. Wnioskujący o wymianę abonamentu parkingowego winien zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

4) W

brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały Nr LIII/680/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
zmieniany uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1453), która weszła w życie z dniem 9 kwietnia
2014 r.
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3. Termin ważności nowo wydanego abonamentu parkingowego, w stosunku do dokumentu pierwotnego,
nie ulega zmianie.
§ 15. 1. Dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 3, wydanie na wniosek zainteresowanego, duplikatu abonamentu
parkingowego wydanego na okres dłuższy niż miesiąc, w okresie jego obowiązywania, w przypadku jego
udokumentowanej utraty (kradzieży, zniszczenia, zagubienia itp.).
2. Termin ważności wydanego duplikatu abonamentu parkingowego i numer rejestracyjny pojazdu, w stosunku
do dokumentu pierwotnego, nie ulegają zmianie.
3. W przypadku utraty (kradzieży, zniszczenia, zagubienia itp.) rocznego abonamentu parkingowego bez
wpisanego numeru rejestracyjnego, duplikatu abonamentu nie wydaje się.
Rozdział 5.
Postępowanie przy rozpatrywaniu reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej
za parkowanie w strefie bez uiszczenia opłaty
§ 16. 1. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie bez uiszczenia opłaty wnosi się
do Zarządu w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Wniesienie
reklamacji nie przesuwa terminu wskazanego w §10 ust. 1.
2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w §10 ust. 2, prawo do wniesienia
reklamacji wygasa.
§ 17. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII Kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 18. Dyrektor Zarządu określa zasady rozpatrywania reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za
parkowanie w strefie bez uiszczenia opłaty.
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UCHWAŁA NR XXVI/340/16
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, 13f i 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada
2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2015 r. poz. 313) otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Opłat za parkowanie nie pobiera się w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/340/16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/193/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 listopada 2011 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH
PUBLICZNYCH GMINNYCH W PABIANICACH
Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach obejmuje
obszar w centrum miasta na ulicach:
1) Zamkowa (od ul. Wyspiańskiego do ul. Lipowej po obu stronach);
2) Waryńskiego (od ul. Zamkowej do ul. M.C. Skłodowskiej po obu stronach);
3) Kościuszki (od ul. Moniuszki do ul. M.C. Skłodowskiej po obu stronach);
4) Pułaskiego (od ul. Zamkowej do ul. św. Rocha po obu stronach).
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UCHWAŁA NR XXXIV/438/16
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz.446, poz.1579) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, 103f i 40d ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1440, poz.1920) uchwala się, co następuje
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
(t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 313) otrzymuje brzmienie w sposób określony
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego
2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/438/16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH
PUBLICZNYCH GMINNYCH W PABIANICACH
Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach obejmuje
obszar w centrum miasta na ulicach:
1) Zamkowa (od ul. Wyspiańskiego do ul. Lipowej po obu stronach);
2) Waryńskiego (od ul. Zamkowej do ul. M.C. Skłodowskiej po obu stronach);
3) Kościuszki (od ul. Moniuszki do ul. M.C. Skłodowskiej po obu stronach);
4) Pułaskiego (od ul. Zamkowej do ul. św. Rocha po obu stronach);
5) gen. Leopolda Okulickiego (na całym odcinku).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski
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