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UCHWAŁA NR XXIX/.../20 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 października 2020 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, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 
z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 

z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
oraz Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 4 września 2019 r. 

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 2020 r., poz. 713) oraz art. 13b i 13f ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) 

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

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały". 

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

"STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA 
OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE: 

᠆ ul. Długa; 

᠆ ul. Kościelna; 

᠆ ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Młyńskiej; 

᠆ ul. Młyńska na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Wojska Polskiego; 

᠆ ul. Rynkowa; 

᠆ ul. Józefa Tkaczyka; 

᠆ ul. Miodowa na odcinku od ul. Józefa Tkaczyka do ul. Świętojańskiej; 

᠆ ul. Słodowa; 

᠆ ul. Rynek; 

᠆ ul. Gdańska na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Rynek; 

᠆ ul. Wodna; 

᠆ ul. Partyzantów; 

᠆ ul. Źródlana; 

᠆ ul. Kowalska; 

᠆ ul. Jeziorna na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Lubomira Szopińskiego; 

᠆ ul. Świętojańska; 
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᠆ ul. Spichlerzowa; 

᠆ ul. Ratuszowa; 

᠆ ul. Władysława Sikorskiego na odcinku od Ronda Gminy Cölbe do ul. Miodowej; 

᠆ ul. Romualda Traugutta; 

᠆ ul. Kupiecka; 

᠆ ul. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty; 

᠆ ul. 31 Stycznia na odcinku od ul. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty do ul. Kupieckiej; 

᠆ ul. Adama Mickiewicza na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Władysława Reymonta; 

᠆ ul. Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od numeru 8 do Ronda Solidarności; 

᠆ ul. Mazurka Dąbrowskiego; 

᠆ droga nr 185195G biegnąca od skrzyżowania ul. Skarszewskiej z ul. Markubowo do nieruchomości 
nr 2 przy ul. Skarszewskiej wraz z przyległym parkingiem. 

Obszar podstrefy obejmuje: 

᠆ drogę nr 185195G biegnącą od skrzyżowania ul. Skarszewskiejz ul. Markubowo do nieruchomości 
nr 2 przy ul. Skarszewskiej wraz z przyległym parkingiem." 

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 

"Stawki opłat za parkowanie w strefie: 

᠆ opłata za parkowanie do pół godziny - 1 zł; 

᠆ opłata za pierwszą godzinę parkowania - 3 zł; 

᠆ opłata za dwie godziny parkowania - 6,50 zł; 

᠆ opłata za trzy godziny parkowania - 10,50 zł; 

᠆ opłata za cztery godziny parkowania - 13,50 zł plus 3,00 zł za każdą kolejną godzinę parkowania; 

᠆ opłata za miesięczny abonament typu "M" - 30 zł; 

᠆ opłata za miesięczny abonament typu "Z" - 60 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. 

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

᠆ opłata za pierwszą godzinę parkowania - 1 zł; 

᠆ opłata za dwie godziny parkowania - 2,20 zł; 

᠆ opłata za trzy godziny parkowania - 3,60 zł; 

᠆ opłata za cztery godziny parkowania - 5,20 zł plus 1,00 zł za każdą kolejną godzinę parkowania; 

᠆ opłata za miesięczne zastrzeżenie stanowiska parkingowego "koperta" - 400 zł." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Obszar w rejonie drogi nr 185195G biegnąca od skrzyżowania ul. Skarszewskiej z ul. Markubowo do
nieruchomości nr 2 przy ul. Skarszewskiej wraz z przyległym parkingiem w Kościerzynie charakteryzuje się
znacznym deficytem miejsc postojowych wobec czego zasadnym jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów
samochodowych w tej części miasta poprzez ustalenie na w/w drodze strefy płatnego parkowania.
Projekt wprowadzenia strefy płatnego parkowania w rejonie cmentarza został pozytywnie zaopiniowany przez
organ zarzadzający ruchem na drogach.
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