
UCHWAŁA NR LXVI/527/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13b i 13f ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Załaczniku Nr 3 do Uchwały 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:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  "§ 3 .1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd w obszarze strefy jest opłacenie 
czasu parkowania. Czas parkowania opłaca się:

1) przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie;

2) przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiajacego dokonanie płatności mobilnych;

3) przez wykupienie abonamentu.

2. Inkasentem opłat wnoszonych przy użyciu płatności mobilnych (§ 3 ust. 1 pkt 2), może być podmiot 
wybrany zgodnie z przepisami o udzielaniu zamówień publicznych, przy czym inkasentowi należy się 
wynagrodzenie pod warunkiem terminowego wpłacania pobranych opłat i nie może być ono wyższe niż 
10 (dziesięć) procent zainkasowanych opłat".

2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Dokumentami upawniającymi do jego nabycia są:

- dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o zamieszkaniu, z którego wynika fakt 
zamieszkania w strefie płatnego parkowania;

- dowód rejestracyjny pojazdu;

- umowa użyczenia lub leasingu pojazdu jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem;

- umowa najmu lokalu mieszkalnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis

Id: 0BBBD5F3-C3ED-4272-B592-A6E6770105DA. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Proponowana zmiana podyktowana jest koniecznością wyjścia na przeciw oczekiwaniom korzystających ze strefy
płatnego parkowania. Wprowadzenie możliwości opłacania czasu parkowania przy użyciu płatności mobilnych ma
na celu rozszerzenie form wnoszenia tej opłaty.
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