
 

 

UCHWAŁA

 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  

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ustawy z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.
1)

) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Na drogach publicznych Tarnowa wyznacza się strefę płatnego parkowania w obszarze ograniczonym 

ulicami: Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego, Kołłątaja, Starodąbrowska, Słoneczna, Sitki, Słowackiego, 

Nowy Świat, Solidarności, Szujskiego, Szkotnik, Mościckiego, Pułaskiego, Krakowska, zwaną dalej SPP.  

§ 2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni 

powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, a w soboty od 8:00 do 13:00.  

§ 3. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wysokości:  

1) za 30 minut parkowania – 1,00 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą Tarnowskiej Karty 

Miejskiej PREMIUM - 0,80 zł;  

2) za godzinę parkowania – 2,50 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą Tarnowskiej Karty 

Miejskiej PREMIUM - 2,00 zł;  

3) za dwie godziny parkowania – 5,10 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą Tarnowskiej 

Karty Miejskiej PREMIUM - 4,10 zł;  

4) za trzy godziny parkowania – 8,00 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą Tarnowskiej Karty 

Miejskiej PREMIUM - 6,40 zł;  

5) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,50 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za 

pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 2,00 zł;  

6) za dzień parkowania – 17,00 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą Tarnowskiej Karty 

Miejskiej PREMIUM - 13,60 zł.  

§ 4. Należność za parkowanie można wnosić na następujące sposoby:  

1) opłatę jednorazową - poprzez:  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego.  

 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, 

poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, 

poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, 

Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i poz. 965. 
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a) skasowanie zakupionej uprzednio w punktach sprzedaży karty parkingowej,  

b) uiszczenie opłaty w parkometrze,  

c) system płatności mobilnych,  

2) opłatę zryczałtowaną - poprzez zakup w Targowiskach Miejskich w Tarnowie abonamentu albo opłacenie 

wydzielenia stanowiska postojowego (koperty).  

§ 5. Ustala się następujące typy abonamentów:  

1) abonament typu „M” – uprawniający do postoju wyłącznie na jednej z ulic w SPP; abonament wystawiany 

jest na pojazdy mieszkańcom SPP w ilości jeden abonament 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;  

2) abonament typu „Z” - uprawniający do krótkotrwałego postoju w określonym miejscu, w obrębie Rynku 

i ul. Wałowej, w godzinach od 9:00 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;  

3) abonament typu „S” - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami; abonament 

wystawiany jest na pojazdy służbowe organizacji społecznych, zawodowych, politycznych, wyznaniowych, 

redakcji prasy, radia, telewizji, jednostek budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, oraz na używane do celów 

służbowych pojazdy prywatne pracowników tych organizacji i jednostek; abonament wydawany jest na 

podstawie 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 bądź dowodu rejestracyjnego oraz umowy o używanie pojazdu do celów służbowych;  

4) abonament typu „B” – uprawniający do postoju na jednej z ulic w SPP, abonament wystawiany jest na 

pojazdy należące do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowaną w obrębie SPP 

w ilości jeden abonament na jedną 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, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego 

wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu,  

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;  

5) abonament typu „L” - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do 

parkowania; abonament wystawiany jest na podmioty, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, 

realizującym świadczenia zdrowotne w domu pacjenta, finansowane ze środków publicznych w ilości jeden 

abonament na 2000 pacjentów według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, jednakże nie więcej niż trzy 

abonamenty dla jednego podmiotu; abonament wydawany jest na dany rok kalendarzowy, na podstawie:  

a) dokumentu poświadczającego wpis do rejestru pomiotów wykonujących działalność leczniczą,  

b) oświadczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą o realizacji świadczeń zdrowotnych 

w domu pacjenta, finansowanych ze środków publicznych,  

c) oświadczenia o ilości pacjentów, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą świadczy usługi 

zdrowotne, finansowane ze środków publicznych – według stanu na dzień 1 stycznia danego roku;  
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6) abonament typu „T” - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do 

parkowania; abonament wystawiany jest na okaziciela;  

7) abonament typu „E” - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do 

parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy elektryczne i hybrydowe, których emisja CO2 w cyklu 

łączonym nie przekracza 100g/km; abonament wydawany jest na podstawie:  

a) dowodu rejestracyjnego pojazdu,  

b) świadectwa zgodności WE lub świadectwa homologacji;  

8) abonament typu „I” - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do 

parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy osób niepełnosprawnych, rodziców osoby 

niepełnosprawnej lub opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, w ilości jeden abonament na jedną 

osobę niepełnosprawną; abonament wydawany jest na podstawie:  

a) dowodu rejestracyjnego,  

b) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,  

c) dowodu osobistego lub innego dokumentu, z którego wynika spełnianie przesłanek do uzyskania 

abonamentu.  

§ 6. Opłaty za poszczególne abonamenty wynoszą:  

1) za roczny abonament typu: „M”, „L” - 12,00 zł, a typu „I” – 120,00 zł;  

2) za abonament typu „Z” :  

a) miesięczny – 250,00 zł,  

b) półroczny – 1200,00 zł,  

c) roczny – 2400,00 zł;  

3) za roczny abonament typu „S” – 500,00 zł;  

4) za abonament typu „B”:  

a) miesięczny – 60,00 zł,  

b) półroczny – 300,00 zł,  

c) roczny – 600,00 zł;  

5) za abonament typu „T”:  

a) miesięczny – 150,00 zł, a dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 100,00 zł,  

b) półroczny – 700,00 zł, a dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 500,00 zł,  

c) roczny – 1400,00 zł, a dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 1000,00 zł;  

6) za roczny abonament typu „E” – 20,00 zł.  

§ 7. Opłata za parkowanie w SPP na wydzielonym stanowisku postojowym (koperta) zastrzeżonym na 

prawach wyłączności wynosi:  

1) na stanowisku 8 godzinnym:  

a) za jeden miesiąc – 500,00 zł,  

b) za pół roku – 2500,00 zł,  

c) za rok – 5000,00 zł;  

2) na stanowisku całodobowym:  

a) za jeden miesiąc – 600,00 zł,  

b) za pół roku – 3000,00 zł,  

c) za rok – 6000,00 zł.  
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§ 8. Ustala się zerową stawkę opłaty dla:  

1) oznakowanych zewnętrznie pojazdów: Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia 

Gazowego, Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego, Służb Nadzoru Budowlanego;  

2) taksówek stojących na miejscach wyznaczonych do postoju taksówek;  

3) kierujących pojazdami jednośladowymi;  

4) pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujące pojazdy na 

stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

§ 9.  

1. Opłaty za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie po zajęciu miejsca postojowego.  

2. Karty parkingowe należy trwale skasować w następujący sposób:  

1) w przypadku kart półgodzinnych, godzinnych, dwugodzinnych i trzygodzinnych zakreślić znakiem „X” lub 

wycisnąć – rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę, z dokładnością do 5 minut;  

2) w przypadku kart dziennych rozpoczęcie postoju zakreślić znakiem „X” lub wycisnąć – rok, miesiąc i dzień 

rozpoczęcia postoju,  

3) w przypadku składania kart za czwartą i kolejne godziny parkowania należy na wszystkich kartach 

zaznaczyć tą samą godzinę rozpoczęcia postoju w sposób określony w pkt 1.  

3. Karty skasowane nieczytelnie, niejednoznacznie lub nietrwale, na przykład ołówkiem oraz wskazujące na 

kilku razowe użycie będą traktowane jako postój nieopłacony.  

4. Dowód dokonania opłaty parkingowej – kartę parkingową, wydruk z parkometru, informację o uiszczeniu 

opłaty poprzez system płatności mobilnej lub abonament – należy umieścić za przednią szybą pojazdu, 

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby były w pełni czytelne dla 

kontrolujących. Nie spełnienie tego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako 

nieopłacony.  

5. Dowód prawidłowego uiszczenia opłaty parkingowej, pozwala w okresie jego ważności zmieniać miejsce 

parkowania w obrębie SPP.  

§ 10.  

1. Za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się 

opłatę dodatkową w wysokości:  

1) 30,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni od dnia parkowania bez 

uiszczenia opłaty;  

2) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.  

2. Opłatę określoną w ust. 1 uiszcza się w kasie Targowisk Miejskich w Tarnowie lub przelewem na rachunek 

bankowy Targowisk Miejskich w Tarnowie.  

3. Kontroli uiszczania opłat parkingowych mogą dokonywać pracownicy Targowisk Miejskich w Tarnowie 

oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie.  

§ 11. Karty zakupione przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność przez okres 

jednego roku od daty wejścia jej w życie.  

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXII/335/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie (Dz. Urz. Woj. Małop. 

Nr 506, poz. 3291, z 2011 r. Nr 615, poz. 7340 oraz z 2012 r. poz. 2003, poz. 2899 i poz. 5246).  
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§ 13.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Grzegorz Światłowski 
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