
UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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UCHWAŁA 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 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.

115 z późn. zm.) 

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

§ 1.  1. Ustala się na drogach publicznych na terenie Miasta Kościerzyna strefę płatnego parkowania. 

2. W strefie wyznacza się podstrefę o zróżnicowanej opłacie za parkowanie.  

3. Obszar strefy i podstrefy oznacza załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Stawki opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do uchwały.  

5. Zasady uiszczania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania stanowiący

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. Tracą  moc uchwały: Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich

pobierania; Nr XL/290/2005 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/144/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie

płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania oraz Nr III/13/06 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miasta

Kościerzyna z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta

Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania

w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z koniecznością  uporządkowania zapisów uchwały wprowadzającej strefę  płatnego

parkowania w 2004 roku dwukrotnie zmienianej proponuje się  podjęcie nowej uchwały w tym temacie.

Ponadto ze strefy wyłącza się ulice Targową i Ogrodową i wprowadza się podstrefę płatnego parkowania

o zróżnicowanej opłacie za parkowanie obejmującą parking przy ul. 3 Maja .  

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Andrzej Gierszewski 

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA 

KOŚCIERZYNA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:  

Obszar podstrefy obejmuje parking przy ul. 3 Maja.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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;

- ul. Ratuszowa;

- Parking przy ul. 3 Maja.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE:  

Stawki opłat za parkowanie w podstrefie: 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- 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.

- pierwsze pół godziny - zwolnione z opłat;

- opłata za parkowanie powyżej pół godziny - 1 zł;

- opłata za parkowanie powyżej jednej godziny - 2 zł;

- opłata za parkowanie powyżej dwóch godzin - 4,20 zł;

- opłata za parkowanie powyżej trzech godzin - 6,50 zł;

- opłata za parkowanie powyżej czterech godzin - 8,50 zł plus 2,00 zł za każda kolejną godzinę 

parkowania. 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Kościerzynie  

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów

w strefie płatnego parkowania: 

§ 2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania: 

1. Wjazd do obszaru strefy płatnego parkowania oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania",

natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".  

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy parkowania obejmuje wszystkie, ogólnodostępne

miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów taksówek i dotyczy: 

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone - „koperty" stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych

w ciągu ulicznym.  

§ 3. Opłaty za czas postoju uiszcza się  poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych

(automaty parkingowe) oraz opłaty abonamentowe.  

§ 4. Ustala się  zerową  stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących

użytkowników drogi: 

Rozdział 2

Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania 

§ 5.  1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego

parkowania jest opłacenie czasu postoju. 

2. Czas postoju opłaca się poprzez: 

3. Istnieje możliwość,  w uzasadnionych przypadkach, wykupienia u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego „koperty" (po uzyskaniu zgody organu

zarządzającego ruchem), które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.  

§ 6. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą  być  umieszczone za przednią  szybą  pojazdu,

w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju

było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.  

§ 7.  1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego

w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym,

wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. 

2. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi

podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku

miejsc parkingowych.  

3. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty

abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.  

4. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę  abonamentową  na nowy numer

rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.  

§ 8. Kartę  abonamentową  uznaje się  za nieważną  z chwilą  zmiany danych na podstawie których była

wydana.  

§ 9. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący

pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.  

§ 10. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie

płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych

pojazdów.  

§ 11. Za parkowanie na wydzielonych parkingach położonych w strefie płatnego parkowania opłaty

pobiera obsługa tych parkingów według własnych taryf.  

Rozdział 3

Rodzaje abonamentów obowiązujących w strefie płatnego parkowania 

§ 12. W strefie płatnego parkowania obowiązują miesięczne abonamenty: 

§ 13.  1. Abonament typu „M" może wykupić  mieszkaniec strefy płatnego parkowania na jeden

określony pojazd. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu

uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 14.  1. Abonament typu „Z" może wykupić  osoba wykonująca działalność gospodarczą  w strefie

płatnego parkowania. 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: 

3. Wykonujący działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa

wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie

obowiązujących zasad.  

4. Wykonujący działalność  gospodarczą  w strefie płatnego parkowania może wykupić  tylko jeden

abonament.  

§ 15.  1. Abonament typu „N" może wykupić każdy właściciel pojazdu. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny pojazdu będącego

własnością wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

§ 16.  1. Abonament typu „O" może wykupić każdy. 

2. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód osobisty wnioskodawcy.  

3. Osoba, która nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie

płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.  

Rozdział 4

Opłata dodatkowa 

§ 17.  1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się  opłatę  dodatkową

w wysokości 50 zł. 

2. Obniża się  wysokoś ć  stawki opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł  do kwoty 15 zł  w przypadku

wykupienia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od wystawienia wezwania do uiszczenia

opłaty dodatkowej.  

3. Obniżoną opłatę dodatkową uiszcza się poprzez: 

4. Opłatę  dodatkową,  o której mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na

rachunek bankowy wskazany na blankiecie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni

od dnia wystawienia.  

5. Blankiet wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.  

§ 18. Opłatę dodatkową, o której mowa w paragrafie § 17 pobiera Zarządca Drogi.  

§ 19. Mandat karny za postój niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym, pobierany przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w strefie

płatnego parkowania i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.  

Rozdział 5

Kontrola czasu postoju pojazdów 

§ 20. Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony

upoważnione są służby Zarządcy Drogi.  

§ 21. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na: 

§ 22. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą  sprzedaży

biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LIV/423/10

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 lutego 2010 r.

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.30

- w podstrefie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

- przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking", a w przypadku

innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T – 30; 

- parkowania na parkingach placowych z wyłączeniem wydzielonych parkingów zakładowych,

prywatnych i osiedlowych. 

- osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi

oraz kierowców przewożących osobę  niepełnosprawną  mającą  trudności w poruszaniu się,

parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D - 18a „parking -

miejsce zastrzeżone" z tabliczką  T  - 29, informującą  o miejscach dla pojazdów przewożących lub

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  oraz znakiem P - 24

„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"; 

- kierujących pojazdami wyposażonymi w identyfikatory, które mogą być w szczególnie uzasadnionych

przypadkach wydane przez Zarządcę Drogi w związku z wykonywaniem przez kierującego czynności

urzędowych lub służbowych; 

- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,

ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii; 

- kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19

„postój taksówek" i D - 20 „koniec postoju taksówek"; 

- kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;

- kierujących pojazdami jednośladowymi;

- kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Kościerzynie.

- wykupienie jednorazowego biletu parkingowego;

- wykupienie karty abonamentowej typu „M", „N", „Z" lub „O" u operatora zarządzającego strefą

płatnego parkowania. 

- typu „M" dla mieszkańców strefy płatnego parkowania;

- typu „Z" dla osób wykonujących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania;

- typu „N" ogólnodostępny dla właściciela pojazdu;

- typu „O" na okaziciela.

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz

- dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością  zameldowanego na pobyt stały lub czasowy

w strefie płatnego parkowania. 

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z miejscem wykonywania działalności w strefie

płatnego parkowania. 

- wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie i złożenie wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty

dodatkowej w biurze strefy płatnego parkowania lub u kontrolującego; 

- wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Miasta Kościerzyna.

- kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów;

- sprawdzaniu ważności biletów parkingowych;

- sprawdzaniu ważności kart abonamentowych;

- wystawianiu WEZWAŃ do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony

czas; 
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