
Uchwała Nr XVII/112/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 listopada 2011 roku 
 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miejscowości Rewa i 
Mechelinki w Gminie Kosakowo oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania . 

 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, 
poz.717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.), art.13 ust.1 pkt.1), art. 13b, ust. 1 
,2 ,3, 4, 5 i 7 oraz 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, zmiany: Dz. U. z 2007 r. 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. 100 i 101, 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.), 
 
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:  
 
      § 1  
Ustala się na terenie Gminy Kosakowo w miejscowościach Rewa i Mechelinki strefę płatnego 
parkowania (zwaną dalej SPP), określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy płatnego parkowania 
przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
  
      § 2  
1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania, o której mowa w § 1, opłaty za parkowanie 

pojazdów samochodowych, zwane dalej „opłatami”.  
2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w okresie od 15 czerwca do 

15 września, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 18.00, na drogach 
publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w takich ich częściach, obiektach i 
urządzeniach, lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych 
pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania i sposobu uiszczania opłat, jest 
następująca:  

 
Wysokość opłat za czas parkowania 
pojazdów samochodowych: Planowany 
czas parkowania /  
typ abonamentu  

Opłata  

Pierwsze pół godziny  0,50 zł  
Drugie pół godziny  1,00 zł  
Każda kolejna pełna godzina  2,00 zł, nie więcej niż 5,00 zł za 

dzień kalendarzowy  



Obowiązek uiszczenia powyższych opłat powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w 
okolicznościach określonych w ust. 2.  
4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do 

kierowania lub użyczenia w czasie nieopłaconego parkowania w SPP, chyba że pojazd 
został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.  

§ 3  
1. Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w 

strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.  
2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca następnego dnia funkcjonowania 

SPP po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu 
opłaconego parkowania w danym dniu roboczym w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 
20,00 zł. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu tylko dwukrotnie w ciągu jednego 
roku kalendarzowego7.  

3.  Opłacie dodatkowej nie podlega użytkownik drogi, który:  
a. posiada bilet parkingowy wykupiony nie później niż 5 min. od chwili wystawienia 

raportu,  
b. posiada bilet parkingowy dokupiony w ciągu 5 min. od upływu czasu ważności 

poprzedniego biletu,  
c. posiada bilet parkingowy wykupiony nie później niż 10 minut od chwili wystawienia 

raportu, jeśli parkomat w pobliżu miejsca parkowania był zepsuty. 
§ 4  

 
1. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników 

drogi:  
a. kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi 

Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażonymi w identyfikatory,  
b. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków 

awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-
kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdów firm podczas 
wykonywania prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfikatory wydawane przez 
zarządcę drogi,  

c. kierujących pojazdami służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu Komunikacji 
Miejskiej,  

d. kierujących pojazdami komunikacji miejskiej,  
e. osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu ruchu i 
neurologicznych, wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. 

2. W przypadku, gdy Gmina jest współorganizatorem imprez lub uroczystości, Urząd Gminy 
ma prawo do czasowego wyłączenia ze strefy wyznaczonych miejsc postojowych w 
pasie drogowym.  

§ 5 
 
Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie 
czasu postoju. Czas postoju opłaca się przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego, 
przy użyciu monet, banknotów lub karty elektronicznej, w automacie parkingowym. 
 

§ 6 
1. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, lub w przypadku 
 motocykli w innym widocznym miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości 
 co do ich ważności, tak aby opłacanie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów 
 SPP.  



2. Właściciel pojazdu lub kierowca parkujący pojazd w SPP ponosi odpowiedzialność za brak 
 umieszczenia biletu parkingowego w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego 
 kontrolera.  

§ 7 

Opłacenie czasu postoju pojazdu samochodowego w sposób opisany w paragrafie 6 uprawnia 
do niestrzeżonego postoju pojazdu w każdym – dopuszczonym na mocy ustawy Prawo o 
ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego – miejscu drogi publicznej 
zlokalizowanej w SPP. 

§ 8 

W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju 
w granicach SPP.  

 § 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
  

§ 10  
 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 


