
Uchwała Nr 637/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały 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

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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1440) - Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:

§ 1
W załączniku nr 4 do uchwały 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 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 dodaje się zapis „lub innej umowy cywilnoprawnej.”,
b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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.”;

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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