
 

 

UCHWAŁA NR LXI/548/2018 

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

o zmianie uchwały nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie  

ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu  

ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 

13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; z 2018 r. poz. 12, 

138, 159, 317) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 

 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 

(t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4673) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) właścicieli (współwłaścicieli) pojazdów samochodowych hybrydowych albo korzystających z takiego 

pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej: 

a) umowy leasingu, 

b) umowy najmu, 

c) umowy użyczenia, 

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.”; 

2) w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Toma-

szowie Mazowieckim, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”1. Opłat za parkowanie w Strefie nie wnoszą podmioty zwolnione z 

mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222;  

z późn. zm.) oraz korzystające z zerowej stawki opłat wprowadzonej uchwałą.”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Tomaszowa Mazowieckiego 

 

 

Krzysztof Kuchta 
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