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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, kohalike 
maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning liiklusseaduse § 187 lõike 2 ja § 188 lõike 8  alusel.
 
§ 1. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a. määruses nr 36 "Parkimistasu" tehakse järgmised 
muudatused:
 
1) paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Parkimise eest makstakse parkimistasu:
1) A ja B piirkonnas tööpäeval ajavahemikus kella 8.00-18.00. Laupäeval,   pühapäeval ning 
riiklikul pühal on parkimine tasuta;
2) C piirkonnas kõikidel päevadel ööpäevaringselt.";
 
2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 291 järgmises sõnastuses:
"291) Mõisavahe tänav (vastavate liikluskorraldusvahenditega tähistatud piirkonnas);";
 
3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tasuline parkimisala on jagatud A, B ja C piirkonnaks.";
 
4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
"(31) C piirkonda kuulub Mõisavahe tänav (vastavate liikluskorraldusvahenditega tähistatud 
piirkonnas);";
 
5) paragrahvi 3 lõike 4 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Piirkonda B ja C omandatud parkimisõigusega on lubatud parkida ainult samas piirkonnas.";
 
6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
"(21) Parkimistasu määr piirkonnas C on:
1) 1 tund – 0,2 eurot;
2) 1 päev – 1 euro;
3) 1 kuu – 15 eurot;
4) 3 kuud – 30 eurot;
5) 12 kuud – 100 eurot.";
 
7) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekst "lõigetes 1 ja 2" tekstiga "lõigetes 1, 2 ja 21";
 
8) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekst "piirkonnas A" tekstiga "piirkonnas A ja C";
 
9) paragrahvi 7 lõike 1 preambulis asendatakse tekst "tasulises parkimisalas" tekstiga "A ja B 
piirkonnas";
 
10) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 2 sõna "osaliselt" ette lisatakse sõnad "A ja B piirkonnas";
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11) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõna "linnavalitsusel" sõnadega "linnamajanduse 
osakonnal";
 
12) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 10. Maksuhaldur
(1) Parkimistasu maksuhaldur on Tartu Linnavalitsus järelevalveosakonna kaudu.
(2) Järelevalveosakonna ametnikud rakendavad parkimistasu kogumisel kõiki kohalike maksude 
seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.".
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a 

määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine" juurde
 
Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määrusega nr 36 "Parkimistasu" (edaspidi määrus) on 
kehtestatud Tartu linna haldusterritooriumil tasuline parkimisala, parkimistasu ja viivistasu 
määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused.
 
Käesoleval aastal rekonstrueerib linnamajanduse osakond Mõisavahe tn 37-39 elamute juures 
(Mõisavahe tänav T42 kinnistul) 138 parkimiskohta. Juurde rajatakse 42 uut parkimiskohta. 
Järgmistel aastatel rekonstrueeritakse parkimiskohad ja rajatakse uued parkimiskohad Mõisavahe 
tn 34-36 elamute juures (Mõisavahe tänav T35 kinnistul), Mõisavahe tn 41-43 elamute juures 
(Mõisavahe tänav T42 kinnistul) ja Mõisavahe tn 45-47 elamute juures (Nõlvaku tn 19 kinnistul).
 
Linnavalitsus teeb eelnõuga ettepaneku muuta juurde loodavad parkimiskohad tasuliseks ja muuta 
vastavalt määrust.
 
Muudatuste kohaselt luuakse uus tasulise parkimisala piirkond - C piirkond, mis asub Mõisavahe 
tänaval vastavalt tähistatud alal.
 
C piirkonna parkimistingimused:
 
1) parkimistasu makstakse kõikidel päevadel ööpäevaringselt;

2) C piirkonda omandatud parkimisõigusega on lubatud parkida ainult C piirkonnas;

3) Parkimistasu määr piirkonnas C on:
1) 1 tund – 0,2 eurot;
2) 1 päev – 1 euro;
3) 1 kuu – 15 eurot;
4) 3 kuud – 30 eurot;
5) 12 kuud – 100 eurot;
Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on eelnimetatud parkimistasu määra korrutis 
kahega;

4) parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andmisel tekib parkimistasu 
maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest;

5) parkimisalal parkimiseks ei ole võimalik taotleda määruse § 7 kohast parkimistasusoodustust 
(parkimistasusoodustus määruses sätestatud tingimustel tasulises parkimisalas paikneva eluruumi 
elanikule);

6) osaliselt või täielikult elektrimootorite jõul liikuva sõiduki juht ei ole vabastatud parkimistasu 
maksmisest.

Tasumise võimalused on praegu kehtivaga sarnased: raekoja infopunkt, parkimisautomaat, 
mobiilne parkimine, portaal www.parkimine.ee ja mobiilsed parkimisrakendused.
 
Korteriühistuid on teavitatud, et pikaajaline luba ei garanteeri tasulisel parkimisalal parkimiskoha 
saadavust.
 
Tartu Linnavalitsuse 16. märtsi 2020. a korraldusega nr 301 muudeti Tartu linnakantselei 
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Muuhulgas moodustati alates 1. juunist 2020. a 
menetlusteenistuse baasil järelevalveosakond. Seoses eelnimetatud muudatusega muudetakse 
määruse § 10.
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