UCHWAŁA NR VI/21/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie
pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13b i 13f ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póżn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr LIV/423/10 Rady Miasta Koscierzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia
sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
2. § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. 1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania.
2. Obszar strefy płatnego parkowania oznacza załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący
załącznik Nr 3 do uchwały."
§ 2. 1. W Załaczniku Nr 1 do uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:
"STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA
OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:
- ul. Długa;
- ul. Kościelna;
- ul. Młyńska;
- ul. Rynkowa;
- ul. Tkaczyka;
- ul. Miodowa;
- ul. Słodowa;
- ul. Rynek;
- ul. Gdańska;
- ul. Wodna;
- ul. Partyzantów;
- ul. Źródlana;
- ul. Kowalska;
- ul. Jeziorna na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Szopińskiego;
- ul. Świętojańska;
- ul. Spichlerzowa;
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- ul. Ratuszowa;
- ul. Targowa;
- ul. Ogrodowa;
- ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Gminy Cölbe do ul. Miodowej;
- ul. Traugutta;"
§ 3. 1. W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie:
"STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:
- opłata za parkowanie do pół godziny - 1 zł;
- opłata za pierwszą godzinę parkowania - 2 zł;
- opłata za dwie godziny parkowania - 4,20 zł;
- opłata za trzy godziny parkowania - 6,50 zł;
- opłata za cztery godziny parkowania - 8,50 zł plus 2,00 zł za każdą kolejną godzinę parkowania;
- opłata za miesięczny abonament typu "M" - 6 zł;
- opłata za miesięczny abonament typu "Z" - 30 zł;
- opłata za miesięczny abonament typu "N" - 110 zł;
- opłata za miesięczny abonament typu "O" - 300 zł;
- opłata za miesięczne zastrzeżenie stanowiska parkingowego "koperta" - 400 zł."
§ 4. 1. W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania stanowiącym Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/423/10
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
2. W § 1 ust. 1 wykreśla się tiret drugi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
W związku ze zmianami organizacji ruchu na terenie strefy płatnego parkowania oraz koniecznością zwiększenia
rotacji parkujących pojazdów do strefy włącza się ulice: Targową, Ogrodową, Sikorskiego na odcinku od Ronda
Gminy Cölbe do ul. Miodowej oraz Traugutta. Ponadto rezygnuje się z podstrefy obejmującej parking przy ul.
3 Maja.
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