
Uchwała Nr XXXIX/8/2013 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 lutego 2013 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 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.13 ust.1 pkt.1, art. 13b, ust. 1 ,2 ,3, 4, 5 i 7 i 
art. 13f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 
poz.115, z późn. zm.)  
 
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

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.  
2.Wykaz ulic wchodzących w skład SPP  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 1 czerwca do 30 
września, w dni robocze od poniedziałku do soboty , w godzinach od 8.00 do 18.00, na drogach 
publicznych w SPP 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 oraz 
zatwierdzonej organizacji ruchu .  
 

§ 3 
 

1.Obowiązkiem korzystającego z drogi publicznej w obszarze SPP jest opłacenie czasu  parkowania.  
Czas parkowania opłaca się przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w parkomacie lub 
u inkasenta lub przez wykupienie abonamentu. 
 

§ 4 

1. W strefie wprowadza się abonamenty:  

a.  typu „M” - dla mieszkańców strefy, 

b.  typu „O” - na okaziciela. 

2. Wysokości opłat, w zależności od czasu parkowania, zasady wydawania  i rodzaju użytkownika 
uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu, czasu, na który wykupiono abonament są 
określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Obowiązek uiszczenia opłat powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w okolicznościach 
określonych w § 2 ust. 2.  



2. W ramach opłaconego czasu parkowania korzystający z drogi publicznej może zmieniać miejsce 
parkowania w granicach SPP danej miejscowości. 

§ 6 
 

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących pojazdów: 
a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażone w identyfikatory,  
b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, 
energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz 
pojazdy firm podczas wykonywania prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfikatory wydawane 
przez zarządcę drogi, 
c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej,  
d) pojazdy komunikacji miejskiej, 
e) pojazdy 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.  
f) pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z przedszkola oraz uczestniczących na 
nabożeństwa w kościele ; przy ul. Koralowej w Rewie 
 

§ 7 
 

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
określonej w załączniku nr 3.  
 
2. Opłatę dodatkową wnosi się niezwłocznie na wskazane konto Gminy Kosakowo. 
Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego Gminy 
Kosakowo. 
 

§ 8 
 
Korzystający z drogi publicznej w obszarze SPP może umieścić bilet parkingowy za przednią szybą 
pojazdu lub w innym widocznym miejscu, tak, aby wykonanie obowiązku opłacenia czasu parkowania 
było czytelne dla kontrolerów strefy. 
 

§ 9 
 
1. Opłacenie czasu parkowania pojazdu samochodowego uprawnia do niestrzeżonego parkowania 
pojazdu w każdym miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 2.  
 
2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do 
roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.  
 

§ 10 
 

1. W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu, opłata abonamentowa 
za nie wykorzystany okres ważności nie jest zwracana, przy czym w takim wypadku może być 
wydany na ten okres ważności duplikat karty abonamentowej typu „M” .Duplikatu karty 
abonamentowej typu „O” nie wydaje się.  
 
2. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać nową kartę abonamentową,  
upoważniającą do parkowania w strefie nowego pojazdu na okres ważności dotychczasowej karty  
abonamentowej, pod warunkiem zwrotu oryginalnej karty. 
 

§ 11 
 
1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  
 



2. Wykonanie uchwały w zakresie , m.Mechelinki zawiesza się do czasu zakończenia budowy 
Przystani Rybackiej. 
 
 

§ 12 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/8/2013 z dnia 28 lutego 2013 
roku

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIX/8/2013 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

 

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Gminie Kosakowo  

 

I . Mechelinki  

1. Nadmorska  

 

II . Rewa  

1. Bałtycka  

2. Bursztynowa  

3. Koralowa  

4. Masztowa  

5. Morska  

6. Plażowa  

7. Rybacka  

8. Słoneczna  

9. Sztormowa  

10. Wodna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/8/2013 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 28 lutego 2013 roku 

 
 
 

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP na drogach publicznych 
na terenie Gminy Kosakowo 

Zasady wydawania i rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu 
oraz czasu, na który wykupiono abonament 

Wysokość opłat dodatkowych. 

 

I. Opłaty  jednorazowe  

Czas parkowania Wysokość opłaty /zł/ 
 

Pierwsze pół godziny 0,80 
Drugie pół godziny 1,00 
Druga godzina 2,10 
Trzecia godzina 2,50 
Czwarta godzina i kolejne 
(nie więcej niż 10,00 zł za dzień  
kalendarzowy) 

1,60 

 

II. Abonamenty  

II.1. Ustala się, że w SPP wydawane będą abonamenty typu „M’ – dla mieszkańca strefy i typu „O” – 
na okaziciela. 

II.2. Abonamenty typu „M”  i  „O” można zakupić na okres 30 dni lub jego wielokrotność  

1. Abonament typu „M" 

1.1 Abonament typu „M” może wykupić mieszkaniec strefy na określony pojazd. Dokumentami 
upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem 
właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub 
użyczenia -dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.  

1.2. Mieszkaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony do parkowania 
pojazdu na ulicy, przy której mieszka lub przyległej. Granice, w których mieszkaniec strefy na 
podstawie wykupionego abonamentu będzie upoważniony do parkowania, zostaną wskazane w 
abonamencie podczas jego wydania.  

1.3. W abonamencie typu „M” określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest 
wydany.  

2. Abonament typu „O" 

2. 1. Abonament typu „O" wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń.  

2.2. Uprawnia on do parkowania na obszarze całej strefy.  

 



L.p. Rodzaj abonamentu Wysokość opłaty [zł/m-c] 

1 Abonament typu „M” – dla mieszkańca 30,00 

2 Abonament typu „O” – na okaziciela 150,00 

 

III. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. 

Opłata dodatkowa 50,00 zł 

 

 

 

 


