
UCHWAŁA NR xx/17ól2020
RADY MIASTA ŁUKÓw

z dnia27 lutego 2020 r

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych
na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie

i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U.
22019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 lit.a art. 13 ust. I ust.2 ust.4 ust.5 ust.S i art. 13f art. 40a
ust I art.40dust.2 i3 ustawy zdnia 2l marca 1985 r. odrogachpublicznych(Dz. U.22018r.,po2.2068
póżn. zm.), Rada Miasta Łuków' uchwala co następuje:

$ l. 1. Ustala się na drogach publicznych na terenie miasta Łuków strefę płatnego parkowania, zwaną dalej
SPP, której obszar przedstawiono w załączniku nr l do niniejszej uchwĄ.

2.Wykazulic (dróg gminnych) wchodzących w skład SPP okreŚla załączniknr 2 do niniejszej uchwały.

$2. l. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w wysokościach
określonych w załącznikl,lNr 3 do uchwĄ.

$ 3. l ' Wprowadza się zerową stawkę opłaty za postój pojazdów w SPP dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających kaĘ parkingowe, jeŻeli pojazd oznaczony kartą parkingową
zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznakowanych pojazdów;

b) sfużb obsługi miasta Łuków podczas wykonywania obowiązków sfuzbowych pojazdami samochodowymi
zewnętrznie trwale oznakowanymi (pogotowie gazowe' pogotowie energetyczne, pogotowie ciepłownicze'
pogotbwie wodociągowe, obsługi innych sieci) oraz sfużb utrzymania ulic działającychna zlecenie zarządu
drogi;

c) osób wykonującychprzewozy osób niepełnosprawnych pojazdami trwale oznakowanymi;

d) osób kierujących motocyklami;

e) użytkowników pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym (potwierdzonym
stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) o emisji Co2 poniżej l00 g/km określonej w
świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów (oznakowanych
tablicami rejestracyjnymi koloru zielonego).

Z.Zwolnione z opłat za postój w SPP są pojazdy samochodowe określone w art. 13 ust.3 ustawy
z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych.

$ 4. Ustala się sposób pobierania opłat za postój i opłaty dodatkowej oraz jej wysokość, który określa
załączniknr 4 do uchwaĘ.

$ 5. Wszystkie abonamenty wydane przed terminem wejścia w Ęcie uchwały zachowują ważność do
upłylvtl terminu na jaki zostały wydane.

$ ó. Z dniem wejścia w Ęcie niniejszej uchwały:

Traci moc uchwała Nt XXl236l20l2 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca2012 r. w sprawie ustalenia strefu
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokoŚci opłat za parkowanie i
sposobu ich pobierania (Dz. Urz' Woj. Lubelskiego zŻ0l2 t. poz. |466); zmieniona uchwałą nt XXIIl248l20l2
Rady Miasta Łuków z dnia 3l maja 2012 r. (Dz. Utz. Woj. Lubelskiego z 2012 t. poz. 1947); uchwałą Nr
Xxvll293l20l2 Rady Miasta Łuków z dnia 8 listopada 2012 roku (Dz. Urz.Woj. Lubelskiego z20l2 r., poz.
4559); uchwałą Nr VIII/70/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 17 częrwca2015 r. (Dz. Urz'Woj. Lubelskiego
z20l5 r', poz' 234l); uchwałą Nr Yll49l2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 marca 2019 r. (Dz. Urz'Woj.
Lubels kiego z 2019 r., poz. 2422).

$ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
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$ 8. Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego, jednak nie wcześniej niż 0l kwietnia 2020 t.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław okliński
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