Elektronicznie podpisany przez:
Jan Kuriata; UM Koszalin
dnia 22 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/402/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 22 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości
stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania w Koszalinie

Na podstawie art. 13b ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (
tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470, zm. poz. 471), art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r., Nr 142, poz. 2723, zm. z 2016,
poz. 1003 i 5066, z 2020 r., poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. Ustala się półroczną opłatę abonamentową dla mieszkańca Koszalina w wysokości
40,00 zł, uprawniającą do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego
na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu
lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie".,
b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:
„2c. Ustala się roczną opłatę abonamentową dla mieszkańca Koszalina w wysokości
80,00 zł, uprawniającą do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego na
każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub
czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie.",
c) ust. 2d otrzymuje brzmienie:
„2d. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową podstawową w wysokości 100,00 zł.
Abonament uprawnia do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego na
każdym płatnym miejscu postojowym przy ulicy odpowiadającej miejscu zamieszkania oraz
przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie.";
2) w załączniku Nr 2 do uchwały „Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania":
a) w §1 skreśla się ust.10 c i 10 d,
b) dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. Abonament dla mieszkańca może nabyć osoba fizyczna rozliczająca podatek
dochodowy od osób fizycznych w Mieście Koszalin ze wskazaniem miejsca zamieszkania
Miasto Koszalin,
2. Uprawnienie do wykupu abonamentu dla mieszkańca przysługuje:
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1) osobie fizycznej rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Koszalin
ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Koszalin, która zobowiązana jest
udokumentować to poprzez złożenie następujących dokumentów:
a) pierwszej strony informacji o dochodach PIT uzyskanej od płatnika składek, lub
b) pierwszej strony rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, lub
c) zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt złożenia w roku
poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano Miasto Koszalin
jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub
d ) w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, pierwszej strony PIT oraz UPO
(Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) wygenerowanym numerem dokumentu,
zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia
wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok
przypadający przed rokiem poprzednim, lub
e) formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem,
złożonego w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczonego przez Urząd Skarbowy
w Koszalinie, w którym wskazano Miasto Koszalin jako miejsce zamieszkania i składania
zeznania podatkowego, lub
f)

pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczonej przez Urząd Skarbowy
w Koszalinie;",

c) w § 5 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„1. Abonament ECO upoważnia do parkowania na wszystkich płatnych miejscach
postojowych w SPP",
d) w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Abonament dla mieszkańca upoważnia do parkowania na płatnych miejscach
postojowych na wskazanych w nim ulicach"..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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