
UCHWAŁA NR IX/118/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za 
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto 

Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i poz. 730) oraz art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/612/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 1571), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następującą wysokość opłat abonamentowych uprawniających do 
postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze strefy 
płatnego parkowania w wysokości:
1) 100 zł - abonament 2 tygodniowy;
2) 200 zł - abonament miesięczny;
3) 60 zł - abonament miesięczny posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca;
4) 20 zł - abonament 12 miesięczny typu N;
5) 20 zł - abonament 12 miesięczny typu N+;
6) 20 zł - abonament miesięczny ECO dla pojazdów z napędem hybrydowym.”;

2) § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 ust. 2 uprawnia do 
nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 
niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami miejscu 
postojowym w strefie płatnego parkowania.”;

3) § 7 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

„5. Abonament miesięczny posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może 
wykupić osoba fizyczna na jeden pojazd samochodowy niezależnie od liczby 
posiadanych pojazdów.

6. Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu miesięcznego 
posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca posiada właściciel pojazdu, na którego 
została wydana Kołobrzeska Karta Mieszkańca, ustanowiona odrębną uchwałą Rady 
Miasta Kołobrzeg.  Za właściciela pojazdu uważa się także osobę faktycznie władajacą 
pojazdem na podstawie pisemnej umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży 
ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową.

7. Osoba, o której mowa w ust. 6 może wykupić abonament po przedstawieniu 
następujących dokumentów:
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1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawniona jest jako właściciel;
2) oryginału umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej 

z bankiem lub firmą leasingową;
3) Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca wydanej na właściciela pojazdu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak
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