UCHWAŁA 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 parkowaniaw
Koszalinie.
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115, nr 23 poz. 136, nr 192 poz. 1381, z 2008 r. nr 54 poz.
326, nr 218 poz. 1391, nr 227 poz. 1505; z 2009r. nr 19 poz 101, nr 19 poz.100 , nr 86 poz 720, nr
168 poz 1323 z 2010 r. nr 106 poz. 675, nr 152 poz. 1018, nr 225 poz. 1466, z 2011r. nr 5, poz. 13,
nr 225 poz 1466, nr 159 poz.945), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, , nr 62 poz.558, nr 80 poz.717,
nr 113 poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214 poz.1806; z 2003r. nr162 poz. 1568; z 2004r. nr 102
poz.1055, nr 116 poz.1203; z 2005r. nr 172 poz.1441, nr 175 poz.1457; z 2006r. nr 17 poz.128, nr
181 poz.1337, z 2007r. nr 48 poz.327, nr 138 poz.974, nr173 poz.1218, z 2008r. nr180 poz.1111, nr
223 poz.1458, z 2009r. nr 52 poz.420, nr 157 poz.1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i poz.146, nr 40
poz.230, nr 106 poz. 326, nr 218, poz. 1391, z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 19, poz. 100, nr 227, poz.
1505, nr poz.675, z 2011r. nr 21 poz.113, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777) Rada Miejska
w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania w Koszalinie, której granice wyznaczają ulice:
Gnieźnieńska, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej, Monte Cassino, Władysława IV, Jana Pawła II,
Orląt Lwowskich, Romualda Traugutta, 4 Marca, określoną w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych
miejscach w strefie płatnego parkowania w następującej wysokości:
1)0,60 zł za pierwsze pół godziny parkowania,
2)1,20 zł za pierwszą godzinę parkowania,
3)1,40 zł za drugą godzinę parkowania,
4)1,60 zł za trzecią godzinę parkowania,
5)1,20 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.
2. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 140,00 zł, uprawniającą do
parkowania pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym.
3. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat, o których mowa w ust.1, wynosi 50 zł.
§ 3. Ustala się stawkę zerową za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami samochodowymi oraz dla osób
kierujących pojazdami samochodowymi, przewożących osoby niepełnosprawne, o ile wymienione
osoby posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, wydaną na podstawie przepisów
odrębnych, na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych.
§ 4. Sposób pobierania opłat, o których mowa w § 2, określa Regulamin pobierania opłat
w strefie płatnego parkowania, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/159/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta
Koszalina.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
2. Uchwała
podlega
Zachodniopomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/185/2011
Rady Miasta Koszalin
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Mapa strefy płatnego parkowania w Koszalinie
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/185/2011
Rady Miasta Koszalin
z dnia 27 października 2011 r.
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Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania
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