
Zarządzenie Nr 288/1042/20 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 22 lipca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których 

za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty oraz miejsc przeznaczonych 

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

 

Na podstawie art. 13 b ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 470 ze zm.), Prezydent Miasta Koszalina zarządza co następuje: 

 

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr 221/801/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych 

pobierane są opłaty oraz miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, zmienionym zarządzeniem Nr 241/872/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 kwietnia 

2020 r. oraz zarządzeniem Nr 270/954/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 czerwca 2020 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1: 

a) pkt 2 litera c otrzymuje brzmienie: 

 

„c) odcinek od ul. Juliusza Słowackiego do Placu Wolności – 34 miejsca postojowe plus 1 miejsce 

postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – rysunek 

graficzny nr 4,” 

 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) ul. Legnicka – odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Heleny Modrzejewskiej – 27 miejsc postojowych 

plus 2 miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 

– rysunek graficzny nr 18,” 

 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.” 

 

2. Rysunki graficzne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 wz. Prezydenta Miasta 

 Zastępca Prezydenta 

 

 Andrzej Kierzek 

 



Rys. nr 4

Strefa Płatnego Parkowania w Koszalinie

ul. Wł. Andersa

(od ul. J. Słowackiego do Placu Wolności)

ilość miejsc postojowych w SPP: 34 + 1



Rys. nr 18

Strefa Płatnego Parkowania w Koszalinie

ul. Legnicka

(od ul. Połczyńskiej 

do ul. H.Modrzejewskiej)

ilość miejsc postojowych w SPP: 27 + 2
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