
UCHWAŁA NR XXXV/86/2021 
RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 13b ust. 1 i art. 40d 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, poz. 1595) oraz 
art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. z 2020 r. poz.1856, 
z 2021 r. poz. 159), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2019 r. poz. 2549) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „osób niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową osoby 
niepełnosprawnej, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz osób przewożących osoby 
niepełnosprawne parkujące w obszarze oddziaływania SPP umieszczając kartę parkingową przed przednią 
szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu 
w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający 
odczytanie jej numeru i daty ważności”; 

2) w §8 po pkt. 9 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) honorowych dawców 
krwi posiadających kartę honorowego dawcy krwi (HDK);". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

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

 

   

Przewodniczacy Rady 
 
 

Andrzej Melon 
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