
UCHWAŁA NR LII/560/2022 
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX11/334/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 lipca 2021 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Tomaszów 

Lubelski oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.) - Rada 
Miasta uchwala, co następuje:

§U

W uchwale nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz wysokości opłat za postój 
i sposobu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego 
parkowania:

- za pierwszą godzinę parkowania: 2,00 zł

- za drugą i trzecią godzinę parkowania: 2,50 zł

- za czwartą i kolejne godziny parkowania: 2,00 zł

-wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 125.00 zł miesięcznie za parkowanie w rejonie 
strefy płatnego parkowania niestrzeżonego wyłącznie jednego pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 tony”;

2) w załączniku nr 3 do uchwały:

a) §3 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykupienie biletu w parkomacie, przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr lub za pomocą 
elektronicznych form płatności”,

b) §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP w wysokości 50,00 zł”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski
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Uchwała podlega ogłoszeniu 
z dniem 1 stycznia 2023 r.

§3.

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie

Przewodniccy Rady Miasta

Mirosław Fus
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