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DRUK NR 429-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie
miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie 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 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, 
art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 
z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za 
parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz.1023) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) uchyla się § 3 pkt 6;
2) załączniki nr 3 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 

nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Wszystkie abonamenty wydane przed terminem wejścia w życie uchwały zachowują ważność do 

czasu upływu terminu na jaki zostały wydane.
2. Wszystkie identyfikatory wydane bezterminowo tracą ważność z dniem wejścia w życie uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Załącznik nr 1 do uchwały nr ....................
Rady Miasta Lublin
z dnia....................2019 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 330/XI/2015

Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

Lp. Rodzaj opłaty stawki opłat 
podstrefa A

stawki opłat 
podstrefa B

za pierwszą godzinę 3,30 zł 2,20 zł

za drugą godzinę 3,90 zł 2,60 zł 

za trzecią godzinę 4,60 zł 3,10 zł

za każdą następną godzinę 3,30 zł 2,20 zł

1. Opłaty 
jednorazowe

bilet dobowy - 24 godzinny 22,00 zł 16,50 zł

abonament typu "A" miesięczny 220,00 zł 165,00 zł

abonament typu "A" półroczny 990,00 zł 825,00 zł

abonament typu "A" roczny 1 760,00 zł 1 430,00 zł

abonament typu "M" mieszkańca (do 
12 miesięcy) 110,00 zł 110,00 zł

abonament  typu "N"  osoby 
niepełnosprawnej (za jeden miesiąc) 4,40 zł 4,40 zł

abonament typu "E" pojazdy z  
napędem hybrydowym (za jeden 
miesiąc)

60,00 zł 60,00 zł

2. Opłaty 
abonamentowe

abonament typu "W" na pojazd 
samochodowy z napędem 
hybrydowym należący do systemu 
krótkookresowego najmu 
samochodów (za jeden miesiąc)

60,00 zł 60,00 zł

3. Opłaty 
zryczałtowane

opłata zryczałtowana miesięczna za 
postój na zastrzeżonym
stanowisku postojowym (kopercie) 
na prawach wyłączności

880,00 zł 660,00 zł

Naliczanie opłat, określonych w punkcie 1 tabeli, jest dokonywane proporcjonalnie do czasu postoju. 
Minimalny opłacony czas postoju wynosi 1/4 godziny, a kwota opłaty w tym przypadku jest 
zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr ....................
Rady Miasta Lublin
z dnia....................2019 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr 330/XI/2015

Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r.

Sposób pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania , w tym opłat abonamentowych oraz wysokość i sposób 

pobierania opłaty dodatkowej

§ 1
Opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, zwanej dalej "SPP", obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 8.00 do 18.00.

§ 2
Postój płatny, niestrzeżony obejmuje wszystkie wyznaczone na drogach publicznych w obszarze 

SPP miejsca przeznaczone na postój pojazdów.

§ 3
1. Uiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP następuje przez:

1) wykupienie biletu w parkomacie, przy użyciu monet NBP o nominałach od 10 gr do 5 zł lub 
elektronicznej karty płatniczej;

2) dokonanie płatności za parkowanie w SPP za pośrednictwem dedykowanej aplikacji 
zainstalowanej w urządzeniu mobilnym;

3) wykupienie abonamentu parkingowego;
4) zawarcie umowy o korzystaniu z zastrzeżonego stanowiska postojowego.

2. Opłatę za postój w SPP, w formie określonej w ust. 1 pkt 1 i 2, wnosi się z góry, za cały 
deklarowany czas postoju, niezwłocznie po zaparkowaniu i nie później niż po upływie 10 minut od 
zajęcia miejsca postojowego.

3. Wniesiona kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju a kwota opłaty za 
niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.

4. Dokonując opłaty należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest 
opłacany. Wymóg ten dotyczy wszystkich form płatności za postój w SPP, które taką funkcję 
posiadają.

5. Dowód wniesienia opłaty, w postaci ważnego biletu zakupionego w parkomacie, ważnego 
abonamentu parkingowego albo informacji o wnoszeniu opłat za pomocą dedykowanej aplikacji 
w urządzeniu mobilnym umieszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, w widocznym 
miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich 
ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

6. W ramach wniesionej opłaty za postój można zmieniać miejsce postoju w SPP z tym, że opłata 
wniesiona dla podstrefy A uprawnia również do postoju pojazdu samochodowego w podstrefie B, 
natomiast opłata uiszczona dla podstrefy B nie upoważnia do postoju w podstrefie A.

7. Wniesienie opłaty za postój w formie abonamentu nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca 
postojowego dla danego pojazdu samochodowego, z wyjątkiem stanowisk postojowych 
zastrzeżonych na prawach wyłączności.
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§ 4
1. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych prowadzi zarząd drogi.
2. W SPP wprowadza się abonamenty parkingowe:

1) abonament typu ''A'' okresowy, na wskazany pojazd;
2) abonament typu ”M” dla mieszkańców SPP na wskazany pojazd;
3) abonament typu ''N'' dla osób niepełnosprawnych na wskazany pojazd;
4) abonament typu ''E'' na wskazany pojazd samochodowy o napędzie hybrydowym;
5) abonament typu ''W'' na pojazd samochodowy o napędzie hybrydowym należący do systemu 

krótkookresowego najmu samochodów.
3. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności 

abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności 
abonamentu.

4. W przypadku zwrotu abonamentu, można nabyć za niewykorzystany okres ważności abonamentu, 
na nowy pojazd, bez wnoszenia opłaty, abonament tego samego typu.

§ 5
1. Uprawnienia do otrzymania jednego abonamentu typu ''M'' dla mieszkańca, po wniesieniu opłaty 

posiada osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy w obszarze SPP (gdy zameldowanie na pobyt 

stały ma miejsce poza terenem Miasta Lublin), przy czym w przypadku zameldowania 
czasowego niezbędne jest wykazanie się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego w obrębie 
SPP;

2) jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego 
lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, lub 
posiadająca prawo do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo umowy 
przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej 
z bankiem albo umowy użyczenia samochodu zawartą z pracodawcą lub innej umowy 
cywilnoprawnej;

3) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Lublinie, jako miejscu zamieszkania.
2. Do wniosku o wydanie abonamentu typu ''M'' należy załączyć kopie (oryginały do wglądu) 

następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu;
2) umowy leasingu, umowy kredytowej zawartej z bankiem, umowy użyczenia pojazdu zawartej 

z pracodawcą lub innej umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu, 
w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód 
rejestracyjny pojazdu;

3) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w obrębie SPP 
w przypadku zameldowania czasowego w obrębie SPP;

4) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie we właściwym Urzędzie Skarbowym w Lublinie lub 
wskazanie w stosownym zeznaniu podatkowym obszaru miasta na prawach powiatu Lublin 
jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

3. Abonament typu ''M'' upoważnia do postoju pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania, na trzech ulicach wpisanych na abonamencie.

4. Abonament typu ''M'' wydaje się na czas zameldowania w SPP, na okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od dnia wydania abonamentu.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności 
ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.
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§ 6
1. Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu "N" po wniesieniu opłaty, posiada:

1) osoba niepełnosprawna zameldowana na terenie Miasta Lublin lub pracująca albo ucząca się 
w obszarze SPP w przypadku zameldowania poza terenem Miasta Lublin, będąca 
właścicielem lub współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego 
lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony 
i legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
posiadająca ważną kartę parkingową;

2) rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej posiadającej ważną kartę parkingową, 
zameldowanej na terenie Miasta Lublin, który to rodzic lub opiekun prawny jest właścicielem 
lub współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego 
pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, w związku 
z przewozem osoby niepełnosprawnej.

2. Abonament typu ''N'' przysługuje wyłącznie na jeden pojazd dla danej osoby niepełnosprawnej 
i wydawany jest na okres ważności przedstawionych dokumentów, nie dłużej niż 18 miesięcy.

3. Abonament typu ''N'' uprawnia do postoju w całej strefie.
4. Przy składaniu wniosków o wydanie abonamentu typu ''N'' należy dołączyć kopie (oryginały do 

wglądu) następujących dokumentów:
1) prawa jazdy składającego wniosek;
2) dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wystawiony będzie abonament;
3) karty parkingowej wydanej przez uprawniony organ na osobę niepełnosprawną;
4) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyną 

niepełnosprawności oznaczoną symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N 
(choroba neurologiczna);

5) dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa w przypadku wniosku na dziecko 
niepełnosprawne.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności 
ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.

§ 7
1. Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu ''E'' dla pojazdów samochodowych z napędem 

hybrydowym po wniesieniu opłaty, posiada osoba:
1) zameldowana na terenie miasta Lublin;
2) będąca właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny pojazdu 

samochodowego, zarejestrowanego na terenie miasta Lublin, o  napędzie hybrydowym 
(potwierdzonym stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu), o emisji CO2  poniżej 
100 g/km określonej w  świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla 
kompletnych pojazdów (metodą badania NEDC w cyklu miejskim pojazdów wyprodukowanych 
przed 2018 rokiem oraz metodą WLTP w cyklu wysokim dla pojazdów wyprodukowanych od 
dnia 1 stycznia 2018 roku) lub posiadająca prawo do korzystania z pojazdu na podstawie 
umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku 
umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowy użyczenia samochodu zawartą 
z pracodawcą lub innej umowy cywilnoprawnej.

2. Abonament typu ''E'' wydawany jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Abonament typu  ''E'' uprawnia do postoju w całej SPP.
4. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu typu ''E'' należy dołączyć kopie (oryginały do 

wglądu) następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu;
2) świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów;
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3) umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku 
umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowa użyczenia samochodu zawarta 
z pracodawcą lub inna umowa cywilnoprawna.

§ 8
1. Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu "W” dla pojazdu samochodowego o napędzie 

hybrydowym, należącego do systemu krótkookresowego najmu samochodów, po wniesieniu 
opłaty, posiada podmiot:

1) świadczący na terenie miasta Lublin usługę w zakresie udostępniania pojazdów 
samochodowych do krótkookresowego najmu;

2) posiadający flotę samochodów współdzielonych oznakowanych w jednolity sposób, 
o napędzie hybrydowym (potwierdzonym stosownym wpisem w  dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu), o emisji CO2  poniżej 100 g/km określonej w  świadectwie homologacji lub 
świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów (metodą badania NEDC w cyklu 
miejskim pojazdów wyprodukowanych przed 2018 rokiem oraz metodą WLTP w cyklu 
wysokim dla pojazdów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2018 roku).

2. Abonament typu "W” wydawany jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Abonament typu "W” uprawnia do postoju w całej SPP.
4. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu typu "W” należy dołączyć kopie (oryginały do 

wglądu) następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu;
2) świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów.

§ 9
Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego ‘’koperty’’ przysługuje 

parkującemu na podstawie umowy zawartej z zarządem dróg, określającej warunki postoju.

§ 10
1. Dla kierujących wymienionych w § 3 pkt 2 uchwały wydawane są przez zarząd dróg identyfikatory 

potwierdzające uprawnienia do zerowej stawki opłat za postój w SPP.
2. Identyfikator umieszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, w widocznym miejscu 

za przednią szybą pojazdu, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości co do jego ważności.

§ 11
1. Kontroli uiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni 

kontrolerzy.
2. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat, nie prowadzą sprzedaży biletów oraz abonamentów 

parkingowych i nie mają uprawnień do anulowania wystawionych wezwań do zapłaty opłaty 
dodatkowej.

§ 12
1. Kontrolerzy stwierdzając postój pojazdu w SPP bez uiszczenia opłaty wystawiają wezwanie do 

zapłaty opłaty dodatkowej.
2. Wezwanie wręcza się osobie parkującej bez uiszczonej opłaty lub w przypadku nieobecności 

parkującego umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego za wycieraczką.
3. Za tożsamy z postojem w SPP bez uiszczenia opłaty uznaje się:

1) postój po upływie czasu określonego na bilecie zakupionym w parkomacie lub czasu 
opłaconego za pośrednictwem dedykowanej aplikacji w urządzeniu mobilnym;
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2) postój na podstawie nieważnego abonamentu, w tym postój z abonamentem typu „M” poza 
ulicami wymienionymi na abonamencie;

3) postój w podstrefie A na podstawie opłaty wniesionej dla podstrefy B.

§ 13
1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP w wysokości 150 zł, 

z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP po upływie czasu 

określonego na bilecie zakupionym w parkomacie lub po upływie czasu opłaconego za 
pośrednictwem dedykowanej aplikacji w urządzeniu mobilnym w wysokości 100 zł.

3. Opłatę dodatkową należy wpłacić przelewem na wskazane w wezwaniu do zapłaty opłaty 
dodatkowej konto bankowe w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

4. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę uznania rachunku bankowego zarządu dróg.
5. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej nie wywołuje skutków prawnych w przypadku wykazania 

i udokumentowania przez użytkownika SPP, który wezwanie otrzymał, faktu uiszczenia opłaty za 
postój w SPP lub posiadania uprawnienia do zerowej stawki opłat za postój w SPP w czasie 
dokonanej kontroli, z uwzględnieniem czasu za wniesienie opłaty, określonego w § 3 ust. 2.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018  r. poz. 2068, z późn. zm.) strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby
organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji
lokalnej polityki transportowej, w  szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru
dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Po ponad trzyletnim okresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Lublinie
w kształcie i na zasadach określonych w uchwale nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia
19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na
terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (tekst jednolity
– obwieszczenie nr 10/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r.) zaobserwowano
ponowne napełnienie płatnych stanowisk postojowych oraz zmniejszenie rotacji parkujących
samochodów, co utrudnia utrzymanie funkcji strefy określonych przez ustawodawcę.

W świetle powyższego oraz w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, zaproponowano wprowadzenie w  uchwale nr  330/XI/2015 Rady Miasta
Lublin z dnia 19  listopada 2015 r. następujących zmian:

1) podniesienie wysokości opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za
postój w strefie płatnego parkowania o 10 % w stosunku do stawek aktualnie
obowiązujących oraz podniesienie wysokości opłaty dodatkowej do 150 zł za
nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz 100 zł w przypadku
przekroczenia opłaconego czasu postoju. Wysokość zaproponowanej opłaty dodatkowej
jest zbliżona do wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez odpowiedniego dokumentu
przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego. Przepisy ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych umożliwiają ustalenie stawki opłaty za pierwszą godzinę
postoju w strefie płatnego parkowania w maksymalnej wysokości 0,15% minimalnego
wynagrodzenia oraz wysokości opłaty dodatkowej do 10% minimalnego wynagrodzenia
określonego art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z  2018 r. poz. 650),

2) wydłużenie czasu obowiązywania płatnego parkowania w dni robocze, od poniedziałku do
piątku, do godziny 18:00;

3) odstąpienie od zerowej stawki opłat dla pojazdów o napędzie hybrydowym
nieprzekraczającym emisji CO2 100g/km i wprowadzenie dla takich pojazdów
abonamentu typu „E” dla mieszkańców Lublina oraz typu „W” dla pojazdów
samochodowych o napędzie hybrydowym, należących do systemu krótkookresowego
najmu samochodów. Proponuje się ustalenie stawki opłat dla ww. pojazdów,
obowiązującej w całej strefie, w  wysokości 60 zł za miesiąc. W 2015 roku na terenie
miasta Lublin było zarejestrowanych ok. 20 szt. samochodów o napędzie elektrycznym
lub hybrydowym. Wprowadzenie ulg przez Radę Miasta Lublin w formie bezpłatnych
identyfikatorów na powyższe pojazdy, bez względu na miejsce rejestracji w Polsce,
wydawało się wówczas zasadne. Od wejścia w życie uchwały nr  330/XI/2015 Rady
Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. zostało wydanych 1.100  sztuk bezpłatnych
identyfikatorów na samochody hybrydowe, co odpowiada ok. 50% płatnych miejsc
postojowych;

4) wprowadzenie dodatkowego warunku otrzymania abonamentu typu „M” – wymogiem
będzie rozliczanie przez wnioskodawcę podatku dochodowego od osób fizycznych
w Lublinie, jako miejscu zamieszkania.
Pozostałe proponowane zmiany w uchwale nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia

19 listopada 2015 r. mają charakter porządkowy, w szczególności:
1) uchylenie § 3 pkt 6 uchwały w zakresie uprawnienia do zerowej stawki opłat za postój
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w strefie płatnego parkowania dla pojazdów elektrycznych w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
zwalniającej z opłat za postój w strefach płatnego parkowania pojazdy elektryczne;

2) zmiana przepisów regulujących postępowanie z dokumentami, na podstawie których
wydawane są abonamenty typu "M" i "N" w związku z wejściem w życie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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