Uchwała Nr XXXII/433/09
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
oraz sposobu ich pobierania.
(Tekst jednolity)
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.
1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159,
poz. 945; z 2012 r. poz. 472) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,
poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg:
1) Strefa I całoroczna – ŚRÓDMIEŚCIE, ograniczona ulicami: Budowlana, Unii Lubelskiej,
Kolejowa, Solna, Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, Rzeczna;
2) Strefa II całoroczna – PORT, ograniczona ulicami: Portowa, Morska, Obrońców Westerplatte,
Mickiewicza;
3) Strefa III sezonowa w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego –
UZDROWISKO, ograniczona ulicami: Słowackiego, Rodziewiczówny, Sikorskiego, Fredry,
wzdłuż torów kolejowych od ulicy Fredry do ulicy Zdrojowej, Zdrojowa do ulicy Słowackiego.
2.(2) Mapa zawierająca granice stref stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W strefach płatnego parkowania, o których mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej „opłatami”.
2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w wyznaczonych miejscach do parkowania, w dni robocze, od poniedziałku do soboty, w godzinach:
1) od godz. 0900 do godz. 2000 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku
kalendarzowego;
2) od godz. 0900 do godz. 1800 w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego.
3. Miejsca postojowe, objęte obowiązkiem wnoszenia opłat, w strefach płatnego parkowania, nie są
strzeżone i oznakowane są zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach
płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w wysokości:
1) 1,00 zł - za pierwsze rozpoczęte pół godziny parkowania;
2) 2,00 zł - za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania;
3) 2,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania;
4) 2,40 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania;
5) 2,00 zł - za czwartą godzinę i każdą następną godzinę parkowania.

2. Ustala się następującą wysokość opłat abonamentowych uprawniających do parkowania
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze strefy płatnego parkowania
w wysokości:
1) 100 zł - abonament 2 tygodniowy;
2) 200 zł - abonament miesięczny;
3) (3) 60 zł - abonament miesięczny mieszkańca;
4) (4) 450 zł - abonament 9 miesięczny mieszkańca;
5) (5) 20 zł - abonament 12 miesięczny typu N;
6) (6) 20 zł - abonament 12 miesięczny typu N+.
3. Stawki dotyczą opłat za parkowanie jednego pojazdu samochodowego na jednym
ogólnodostępnym miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania.
§ 4. Od opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 zwolnione są pojazdy:
1) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych;
2) zarządów dróg;
3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
4) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
5) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły;
6) wykorzystywane w ramach pomocy humanitarnej i medycznej;
7) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności
ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej na
wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych.
§ 5. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów samochodowych
w strefie płatnego parkowania:
1) służb miejskich;
2) służb technicznych tj.: pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno - kanalizacyjne,
telekomunikacyjne podczas usuwania skutków awarii;
3) służbowych Gminy Miasto Kołobrzeg, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
Spółek Gminy Miasto Kołobrzeg, wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Prezydenta
Miasta Kołobrzeg.
§ 6. 1. Opłaty jednorazowe określone w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały za korzystanie
z wyznaczonych, ogólnodostępnych miejsc postojowych wnosi się z góry poprzez uiszczenie opłaty
parkingowej w urządzeniu kasująco - rejestrującym wydającym bilet lub przez inkasentów.
2. Wniesienie opłaty za przewidziany czas parkowania, jak również umieszczenie za szybą
samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
3. Kierowca parkujący pojazd w strefie płatnego parkowania ponosi odpowiedzialność za brak
umieszczenia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej lub abonamentu w pojeździe w miejscu
widocznym dla upoważnionego kontrolera lub inkasenta.
§ 7. 1. Opłaty abonamentowe określone w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, wnosi się
u zarządzającego strefą płatnego parkowania, w zamian za otrzymanie abonamentu.
2. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 6 uprawnia do nieograniczonego
w czasie, zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na
ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego
parkowania.
3. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do
roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

4.(7) W przypadku zbycia, kradzieży lub wyrejestrowania pojazdu przed upływem ważności karty
abonamentowej osobie uprawnionej na jej wniosek przysługuje zwrot opłaty w wysokości
proporcjonalnie za czas pozostały do końca okresu ważności abonamentu.
5.(8) Abonament mieszkańca obowiązuje w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku
kalendarzowego.
6.(9) Abonament mieszkańca może wykupić mieszkaniec stref płatnego parkowania na jeden
pojazd.
7.(10) Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu mieszkańca posiada osoba
zameldowana w lokalu usytuowanym przy ulicach na terenie danej strefy płatnego parkowania na pobyt
stały lub czasowy, będąca właścicielem pojazdu. Za właściciela pojazdu uważa się także osobę
faktycznie władającą pojazdem na podstawie cywilnoprawnej umowy użyczenia, umowy leasingu lub
sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową. Umowa musi być zawarta w formie
pisemnej.
8.(11) Osoby, o których mowa w ust. 7 mogą wykupić abonament po przedstawieniu następujących
dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
2) oryginału umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub
z firmą leasingową;
3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania.
9.(12) Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu typu N posiada kierująca osoba
niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R lub 10-N), będąca właścicielem pojazdu. Za właściciela
pojazdu uważa się także osobę faktycznie władającą pojazdem na podstawie cywilnoprawnej umowy
użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową. Umowa
musi być zawarta w formie pisemnej.
10.(13) Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu typu N+ posiada kierujący opiekun
prawny osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, legitymująca się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R lub 10-N), będący właścicielem
pojazdu. Za właściciela pojazdu uważa się także osobę faktycznie władającą pojazdem na pod-stawie
cywilnoprawnej umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą
leasingową. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.
11.(14) Osoby, o których mowa w ust. 9-10 mogą wykupić abonament po przedstawieniu
następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
2) oryginału umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub
z firmą leasingową;
3) oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zawierającego
symbol o niepełnosprawności 05-R lub 10-N, aktualnego na okres wykupienia abonamentu;
4) oryginału dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki prawnej nad osobą
niepełnosprawną;
5) karty parkingowej wydanej przez starostę na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
12.(15) Abonament typu N i typu N + wydaje się uprawnionemu wyłącznie na jeden pojazd.
§ 8. W ramach opłaconego czasu parkowania oznaczonego na dowodzie uiszczenia opłaty
kierujący pojazdem może zmieniać miejsca postoju w granicach stref płatnego parkowania.
§ 9. 1. W razie stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za parkowanie, o której mowa w § 3 niniejszej
uchwały pobiera się opłatę dodatkową w wysokości: 50,00 zł.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca dnia następującego po dniu, w którym
wystawione zostało wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu
do 25,00 zł.
3. Kontrolę w zakresie uiszczenia opłat w strefie płatnego parkowania prowadzą osoby
upoważnione przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz Straż Miejska.
4. Po stwierdzeniu nie wniesienia opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia
opłaty dodatkowej.
5. Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust. 4 umieszcza się za wycieraczką
pojazdu, a kopię załącza się do akt sprawy.
6. Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przekazem lub przelewem w terminie 14 dni od dnia
zdarzenia, w sposób wskazany na wezwaniu, o którym mowa w ust. 4.
7. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w ust. 6 podlega ściągnięciu w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Przez nie uiszczenie opłaty parkingowej rozumie się:
1) parkowanie pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania przy użyciu nieważnego
dowodu opłaty parkingowej;
2) umieszczenie dowodu opłaty parkingowej w miejscu niewidocznym lub w sposób
uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu;
3) odmowę wniesienia opłaty parkingowej za postój pojazdu samochodowego w strefach płatnego
parkowania.
§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. imprezy masowe, roboty drogowe) możliwe
jest czasowe wyłączenie funkcjonowania płatnych miejsc postojowych na całym obszarze lub części
strefy płatnego parkowania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLV/587/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w Kołobrzegu oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2006 r. Nr 8, poz. 146, Nr 86, poz. 1558; z 2007 r. Nr 75, poz. 1206).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVII/224/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r.,
§ 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/224/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r.,
(3) § 3 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(4) § 3 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(5) § 3 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r.,
(6) § 3 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r.,
(7) § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(8) § 7 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(9) § 7 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(10) § 7 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(11) § 7 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r.,
(12) § 7 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r.,
(13) § 7 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r.,
(14) § 7 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r.,
(15) § 7 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r.
(2)

