
 

UCHWAŁA NR XXVIII/256/2016 

RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na 

parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b ust. 1 i ust. 

4 – 7 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 460 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Ustala się strefę płatnego parkowania (zwaną dalej SPP) dla pojazdów 

samochodowych, obejmującą obszar ograniczony ulicami: Kanałową, Olimpijczyków 

Starogardzkich (działka Nr 121 obr. 14),  Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, i rzeką 

Wierzycą oraz ulicy Gen. J. Hallera (działka Nr 200/4 i część północna działki Nr 201/5 

obr. geod. 14) w Starogardzie Gdańskim zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej 

uchwały.  

 

       § 2. 1. Za parkowanie w strefie, o której mowa w § 1, pobierane są opłaty. 

       2. Opłaty jednorazowe pobierane są poprzez wykupienie biletu parkingowego w 

automatach parkingowych lub systemie informatycznym dostępnym na urządzeniach 

elektronicznych      

(telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach). 

            3. SPP obejmuje wszystkie miejsca postojowe wyznaczone w pasach drogowych. 

4. W SPP wyznacza się do 10 % miejsc postojowych dla inwalidów oraz dla 

posiadaczy 

pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

5. SPP funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00. 

6. W soboty, niedziele i święta opłaty nie są pobierane. 

 

§ 3. 1. Wysokość stawek opłaty jednorazowej za parkowanie pojazdu 

samochodowego w SPP wynosi: 

1) za pół godziny - 0,50 zł (opłata łączna - 0,50 zł); 

2) za pierwszą godzinę - 1,00 zł (opłata łączna - 1,00 zł); 

3) za drugą godzinę - 1,00 zł (opłata łączna - 2,00 zł); 

4) za trzecią godzinę - 1,50 zł (opłata łączna - 3,50 zł); 

5) za każdą kolejną godzinę - 1,00 zł. 

2. Wysokość opłaty należnej za parkowanie obliczana jest według stawki określonej 

w ust.1 pkt 1-5, przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jako pełną, 

chyba że opłata obliczana jest i pobierana przy użyciu urządzeń elektronicznych 

umożliwiających naliczanie jej proporcjonalnie do czasu trwania parkowania. 

3. Minimalna opłata wynosi 0,50 zł.  

                                                 
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 870, 774, 1336, 

1830, 1890 oraz 2281. 



4. Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej w zaokrągleniu 

w górę do pełnych dziesiątek groszy. 

5. Warunkiem skorzystania z ulgi przewidzianej w ust. 4 jest okazanie przez 

kierującego pojazdem dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych 

lub rentowych (legitymacja lub stosowne zaświadczenie). 

6. Inwalidzi oraz kierujący pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu 

osób niepełnosprawnych są zwolnieni z opłaty parkingowej. 

7. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w ust. 6 jest okazanie 

„Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej ” oraz zaparkowanie pojazdu w miejscu 

oznaczonym znakiem T-29 (miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej). 

 

 § 4. 1. Wysokość opłaty abonamentowej w SPP wynosi: 

1) ogólnodostępna: 

a) za 1 miesiąc – 100 zł; 

b) za 6 miesięcy – 400 zł; 

c) za 12 miesięcy – 800 zł. 

2) dla mieszkańców SPP, emerytów i rencistów parkujących w tej strefie: 

a) za 1 miesiąc – 50 zł; 

b) za 6 miesięcy – 200 zł; 

c) za 12 miesięcy – 400 zł. 

2. Wykup abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w SPP. 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty abonamentowej wynosi 50 zł. 

 

 § 5. W SPP wprowadza się zerowe stawki opłat dla: 

1) pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański; 

2) pojazdów służb komunalnych i technicznych usuwających awarie w pasie drogowym; 

3) pojazdów dostawców towaru na czas załadunku i rozładunku. 

 

§ 6. 1. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia w SPP zastrzeżonych miejsc 

postojowych (tzw. kopert) w celu korzystania z nich na zasadach wyłączności. 

          2. Opłata za prawo korzystania z zastrzeżonego miejsca parkingowego wynosi: 

1) za 6 miesięcy - 1.200 zł; 

2) za 12 miesięcy - 2.400 zł. 

 

     § 7. 1. Czas parkowania w SPP uzależniony jest od wysokości wniesionej opłaty. 

     2. Opłaty za postój w SPP dokonuje się przez wykupienie abonamentu u kontrolera 

SPP, biletu parkingowego w parkometrze lub systemie informatycznym dostępnym na 

urządzeniach elektronicznych (telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach). 

     3. Za nieopłacony postój w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.  

4.Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontroler SPP, jednocześnie upoważniony  

do nadzorowania i kontroli przestrzegania zasad parkowania na terenie strefy jako osoba 

działająca za zgodą zarządcy drogi. 

5. Opłatę dodatkową można uiścić u kontrolera SPP, w parkometrze lub dokonując 

przelewu na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej, w terminie 7 

dni od daty jego wystawienia. 

6. Uiszczenie opłaty dodatkowej w ciągu 24 godzin od momentu wystawienia 

blankietu skutkuje jej obniżeniem do kwoty 15 zł. 



7. Pobór i windykację opłat parkingowych oraz opłat dodatkowych dokonuje zarządca 

drogi. 

8.Zarządca drogi na podstawie stosownej umowy może upoważnić inny podmiot do 

prowadzenia czynności wymienionych w ust. 7 lub przekazać to zadanie do realizacji 

jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIX/376/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 

22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek 

opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański. 

      

    § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

     

    § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

                                                                      

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                           

 

 

                                                                                                 Jarosław Czyżewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie niniejszej uchwały stwarza możliwości wnoszenia opłat 

parkingowych - jednorazowych za pomocą systemu informatycznego dostępnego na 

urządzeniach elektronicznych (telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach).  

 


