
Elektronicznie podpisany przez: 

Jan Kuriata; UM Koszalin 

dnia 19 grudnia 2019 r. 

UCHWAŁA NR XIII/250/2019 
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości 
stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania w Koszalinie 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 pkt 2, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317, poz. 1693; z 2019 r. poz. 698, poz. 730, 
poz. 1716), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/185/2011 Rady Miasta Koszalin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 142, poz. 2723; z 2016 r. poz. 1003, poz. 5066), wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych 
miejscach w strefie płatnego parkowania w następującej wysokości: 

1) 1,00 zł za pierwsze pół godziny parkowania, 

2) 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania, 

3) 2,40 zł za drugą godzinę parkowania, 

4) 2,80 zł za trzecią godzinę parkowania, 

5) 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową podstawową w wysokości 200,00 zł, 
uprawniającą do parkowania pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu 
postojowym.", 

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Ustala się roczną opłatę abonamentową ECO w wysokości 50,00 zł dla pojazdów 
hybrydowych, uprawniającą do parkowania pojazdu samochodowego na każdym 
płatnym miejscu postojowym.", 

d) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 
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„2b. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową dla mieszkańca w wysokości 130,00 zł, 
uprawniającą do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego na każdym 
płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub 
czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie.", 

e) ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową wgodz. 15:00-18:00 dla mieszkańca 
w wysokości 75,00 zł, uprawniającą do parkowania jednego wskazanego pojazdu 
samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej 
pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie.", 

f) ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

„2d. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową w godz. 16:00-18:00 dla mieszkańca 
w wysokości 45,00 zł, uprawniającą do parkowania jednego wskazanego pojazdu 
samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej 
pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie.", 

g) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat, o których mowa w ust. 1, wynosi 
200 zł.", 

h) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat, o których mowa w ust. 1, po upływie 
czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem 
komórkowym, wynosi 80 zł.". 

2) w załączniku nr 2 stanowiącym Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania: 

a) § 1 ust. 2 pkt lOa otrzymuje brzmienie: 

,,10a) abonament ECO - dokument opłacony z góry, zawierający w szczególności numer 
seryjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do wielokrotnego parkowania 
w całym obszarze strefy pojazdów z napędem hybrydowym (spalinowo - elektrycznym), 
wystawiony na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego 
lub świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów 
w czasie jego ważności;", 

b) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Posiadanie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania sobie stałego miejsca 
postojowego.", 

c) w § 8: 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Opłata dodatkowa podlega uiszczeniu w terminie czternastu dni od daty wystawienia 
zawiadomienia, na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Na 
dowodzie wpłaty należy podać nr seryjny zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu, 
którego dotyczy opłata.", 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni od daty wystawienia 
zawiadomienia, jej wysokość obniża się o 50%.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z wyjątkiem § 1 pkt la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, 2c tiret 
drugi, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 
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