Podpisany przez:
Jan Kuriata; UM Koszalin
dnia 24 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIII/723/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 24 marca 2022 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 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, poz. 1005, poz. 1595; z 2022 r. poz. 32), art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), 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; z 2020 r.,
poz. 390, poz. 5165), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych
miejscach w strefie płatnego parkowania w następującej wysokości:
1) obowiązujące w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:
a) 1,20 zł za pierwsze pół godziny parkowania,
b) 2,40 zł za pierwszą godzinę parkowania,
c) 2,80 zł za drugą godzinę parkowania,
d) 3,30 zł za trzecią godzinę parkowania,
e) 2,40 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.
2) obowiązujące od 01 stycznia 2023 r:
a) 1,40 zł za pierwsze pół godziny parkowania,
b) 2,80 zł za pierwszą godzinę parkowania,
c) 3,20 zł za drugą godzinę parkowania,
d) 3,60 zł za trzecią godzinę parkowania,
e) 2,80 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.”;
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową podstawową uprawniającą do parkowania
pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, w wysokości:
1) 150,00 zł dla posiadacza Koszalińskiej Karty Mieszkańca,
2) 250,00 zł dla osób pozostałych.”;
3) w załączniku nr 2 stanowiącym Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania
po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:
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„§ 4b. Miesięczny abonament podstawowy dla posiadacza Koszalińskiej Karty Mieszkańca
będzie mogła nabyć osoba fizyczna po okazaniu Koszalińskiej Karty Mieszkańca wydanej
na podstawie odrębnych przepisów.”;
4) w załączniku nr 2 stanowiącym Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania
w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty
wystawienia zawiadomienia, jej wysokość obniża się o 50%.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. 1. Uchwała
podlega
Zachodniopomorskiego.

ogłoszeniu

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2 - pkt 3, które
wchodzą w życie z dniem 01 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Kuriata
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