
UCHWAŁA NR VII/95/2019
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych
na drogach publicznych Miasta Zamość.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), Rada Miasta Zamość 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/334/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość (Dz. Urz. Woj Lubelskiego 
z 2017 r. poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 3. ust. 2 oraz 3 otrzymują brzmienie:

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, obowiązuje:

- w strefie określonej w §1 pkt 1w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00,

- w strefie określonej w §1 pkt 2 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00.

3. Opłaty za parkowanie uiszcza się w jeden z niżej wymienionych sposobów, tj.:

a) poprzez zakup biletu jednorazowego u parkingowego albo w parkomacie;

b) poprzez zakup biletu w aplikacji mobilnej;

c) wniesienie opłaty abonamentowej poprzez zakup karty abonamentowej.

2/ § 4. ust. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wprowadza się opłaty abonamentowe w następującej wysokości:

a) za parkowanie w strefie określonej w § 1 pkt 1:

- 100 zł za jeden miesiąc,

- 300 zł za 6 miesięcy,

- 500 zł za 12 miesięcy,

- 500 zł za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) określoną w §2 ust. 2 za 1 miesiąc,

- 2 zł za jeden miesiąc - abonament dla mieszkańców nieruchomości położonych w obrębie strefy 1,

- 10 zł za jeden miesiąc - abonament dla właścicieli oraz najemców lokali użytkowych położonych 
w obrębie strefy 1.

b) za parkowanie w strefie określonej w § 1 pkt 2:

- 50 zł za jeden miesiąc,

- 250 zł za 6 miesięcy,

- 400 zł za 12 miesięcy,

- 250 zł za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) określoną w §2 ust. 2 za 1 miesiąc,

3/ W § 4. dodaje się ust. 3, 4 oraz 5:

3. Wprowadza się zerową stawkę opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
dla:

1) osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową 
zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznakowanych pojazdów;
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2) służb obsługi miasta Zamość podczas wykonywania obowiązków służbowych (Straż Miejska, pogotowie 
gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie wodociągowe, pogotowie ciepłownicze) oraz służb 
utrzymania ulic działających na zlecenie zarządu drogi;

3) osób wykonujących przewozy osób niepełnosprawnych pojazdami trwale oznakowanymi;

4) osób kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych;

5) osób kierujących motocyklami;

6) użytkowników pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną 
akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

4. Abonament dla mieszkańców nieruchomości położonych w obrębie strefy 1, przysługuje mieszkańcom 
będących właścicielami/współwłaścicielami pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5t, lub posiadających prawo do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo umowy 
przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu:

- których dowody rejestracyjne posiadają wpis o miejscu zamieszkania właściciela w obrębie strefy 1;

- którzy wykażą się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w obrębie strefy 1.

Abonament dla mieszkańców wydaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
liczony w pełnych miesiącach od dnia wydania abonamentu. Mieszkaniec może wykupić maksymalnie 
2 (dwie) karty przypadające na jeden adres zamieszkania.

5. Abonament dla osoby fizycznej lub prawnej – właściciela lub najemcy lokalu użytkowego –  
maksymalnie 1 (jedną) kartę przypadającą na jeden adres lokalu użytkowego, będącego w obrębie SPP zgodnie 
z Uchwałą Rady Miasta.

4/ W § 5. wykreśla się ust. 1.

5/ § 6. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Wniesienie opłaty następuje poprzez nabycie biletu jednorazowego i zakreśleniu na nim w sposób trwały 
i czytelny roku, miesiąca, dnia i godziny rozpoczęcia parkowania, poprzez wniesienie opłaty parkingowej 
w automacie parkingowym (parkomat) lub poprzez zakup biletu w aplikacji mobilnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
 po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zamość

Piotr Błażewicz
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