
UCHWAŁA NR LIV/640/2022 
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
przy budynku Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) ) oraz 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 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/186/2019 z dnia 27 listopada 2019r.: 

1) §8 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie: „Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub za 
przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobiera sie opłatę dodatkową w wysokości 100,00zł płatną 
w ciągu 7 dni od dnia wystawienia raportu- wezwania do zapłaty". 

2) §8 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "W razie zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 3 dni od momentu 
wystawienia raportu- wezwania do zapłaty- na rachunek bankowy wskazany w raporcie- wezwaniu (decyduje 
data wpływu środków pieniężnych na rachunek MZK), wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do 30zł". 

3) §12 pkt.3 otrzymuje nowe brzmienie: "pojazdów dostawców towaru na czas załadunku i rozładunku, 
nie dłużej niż 2 godziny". 

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

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański 

 
 

Anna Benert 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz.1005, poz.1079 

i poz.1561 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1768, poz.1783 

i poz.2185 



 
Uzasadnienie 

Zwiększa się opłatę dodatkową z 50 zł do 100zł, z możliwością zmniejszenia do 30zł, jeśli zostanie 
dokonana opłata należności w ciągu 3 dni, co ma na celu zwiększenie regresji w stosunku do niepłacących 
za korzystanie z parkingu płatnego i docelowo uzyskanie większej skuteczności egzekwowania opłat. 

W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych odnoszących się do ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. 
o elektromobliności i paliwach alternatywnych dodaje się pojazdy elektryczne do pojazdów, dla których 
obowiązują zerowe stawki opłat. 

Ogranicza się czas dla pojazdów dostawców towaru na czas załadunku i rozładunku- nie dłużej niż dwie 
godziny. 
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