
UCHWAŁA NR XLII/363/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ 

z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 
na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty 

dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica 
Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pobiera się za parkowanie 
pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 2200  
w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 września każdego roku." 

2. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

3. W Załączniku nr 2 uchwały zmienia się § 3 nadając mu brzmienie: "3. Opłaty za czas postoju uiszcza się 
poprzez: 

1) samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe) monetami lub kartą płatniczą; 
opłaty naliczane są w sposób liniowy po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 4,50 zł za pierwszą 
godzinę parkowania 

2) wykup biletu lub abonamentu u parkingowego w MPP, gdzie nie umieszczono automatów 
parkingowych, 

3) opłaty abonamentowe- wnoszone za cały miesiąc lub jego wielokrotność, 

4) wykup biletu dziennego - opłata za postój do końca działania strefy w danym dniu, 

5) telefon komórkowy- opłaty naliczane są za rzeczywisty czas parkowania, 

6) opłaty abonamentowe mieszkańca - wnoszone za okres od 15 czerwca do 15 września." 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska. 
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§ 4.  

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Maria Jaworska 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/363/2022 

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

z dnia 16 marca 2022 r. 

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na płatnych miejscach parkingowych położonych 
w pasach drogowych dróg publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica 
Morska: 

Lp. Opłata Wysokość opłaty 
w złotych 

1. Za pierwszą godzinę parkowania 4,50 
2. Za drugą godzinę parkowania 5,40 
3. Za trzecią godzinę parkowania 6,50 
4. Za czwartą godzinę parkowania i każdą następną 4,50 
5. Za abonament miesięczny za indywidualne miejsca postojowe / koperty/ 450,00 
6. Za abonament mieszkańca (na okres od 15 czerwca do 15 września) 10,00 
7. Za bilet całodobowy 30,00 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/363/2022 

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

z dnia 16 marca 2022 r. 

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta, zaopiniowany przez 
organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania. 

W związku z coraz większymi kosztami utrzymania stref płatnego parkowania, zwiększono opłaty za 
pierwszą godzinę parkowania z 4,20 zł na 4,50 zł, za drugą godzinę parkowania z 5,00 zł na 5,40 zł, za 
trzecią godzinę parkowania z 5,50 zł na 6,50zł oraz za czwartą godzinę parkowania i każdą następną 
z 4,20 zł na 4,50zł. Wydłużono czas funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz wprowadzono 
uiszczanie opłaty kartą płatniczą. 

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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